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Instituto InterCidadania – Apresentação 
O principal objetivo do InterCidadania (IC) é articular, incentivar e multiplicar ações de cidadania e solidariedade, por meio da difusão de conteúdo 
informativo, artístico e formativo na internet, atuando em rede, com múltiplos parceiros. 
 
Entre outros projetos, o IC desenvolve o Sistema iTEIA -  Rede Digital de cultura e Cidadania, que, por suas características inovadoras e importância 
social, foi selecionado pelo Programa Novos Brasis, do Instituto Oi Futuro, para receber patrocínio direto. Ficou entre os 10 projetos escolhidos em 
2007, competindo com mais de 700 projetos apresentados por instituições de todo o Brasil. www.iteia.org.br 
 
O Projeto InterCultura, desenvolvido pelo InterCidadania e integrado ao iTEIA, também foi selecionado pela Comissão Governamental do Sistema 
de Incentivo à Cultura da Fundarpe - Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, para receber recursos do Fundo Pernambucano 
de Incentivo à Cultura – Funcultura. Com estes recursos, o InterCidadania desenvolveu o Sistema Pernambuco Nação Cultural da Fundarpe, que 
também funciona de forma interligada com o Sistema iTEIA. www.nacaocultural.pe.gov.br/ 
 
O InterCidadania também está Integrado ao Fórum TEIA – Encontro de todos os pontos de Cultura, promovido anualmente pelo Ministério da 
Cultura. O iTEIA foi lançado oficialmente, na TEIA de 2007, em Belo Horizonte, como modelo de sistema colaborativo de Cultura Digital, com a 
presença do Ministro de Cultura Gilberto Gil. http://www.iteia.org.br/noticias.php?cod=98 
 
Tecnologia Cidadã - O InterCidadania usa preferencialmente softwares livres e tecnologia 100% acessível a pessoas com deficiência, possibilitando 
que portadores de deficiência motora ou visual possam navegar nos sites e ouvir os conteúdos através de programas especiais sintetizadores de 
voz. A tecnologia possibilita também o acesso por dispositivos móveis, como celulares e computadores de mão.  
 
Com esta inovação, o IC e instituições parcerias cumprem rigorosamente a Lei 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade. A lei obriga que todos os sites governamentais – seja na esfera federal, estadual ou municipal – estejam adaptados aos 
portadores de deficiência.  
 
O portal do InterCidadania www.intercidadania.org.br possibilita o acesso gratuito a serviços online e notícias diárias de interesse público nas áreas 
social, cultural e ecológica. 
 
O Instituto InterCidadania e seus patrocinadores e colaboradores acreditam na força da informação em rede para melhorar a vida.  
 
 
 
 



 

 

 
Encontro de Conhecimentos Livres – Ubatuba/SP 

 
Resumo: 

O Encontro reunirá referências de diversas expressões culturais e interlocutores de vários segmentos do Brasil, além de artistas e outras 
participantes da comunidade local. 

A programação conta com oficinas, rodas de conversa, apresentações, palcos livres e reflexões sobre Cultura Digital, Economia Solidária, 
Tecnologias Livres, Sustentabilidade, Produção Multimídia e Cultura Popular. 

Os encontros têm o objetivo de fortalecer a rede de pessoas, grupos e pontos de cultura do território de Ubatuba/SP, estimulando a valorização 
da cultura popular da região, através da colaboração e do uso de tecnologias livres. 

Dessa forma, propomos a implementação da Tecnologia Social das Produtoras Culturais Colaborativas com o objetivo de envolver os 
participantes do encontro visando a apoiar no registro audiovisual das atividades do evento e em paralelo proporcionar um processo de formação 
em audiovisual e comunicação digital. 

Este documento explica os conceitos da tecnologia social das produtoras culturais colaborativas, suas características e funcionamento que 
vem aprimorando suas metodologias e ferramentas para possibilitar a replicação desta tecnologia social para outros Estados do Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Introdução: 
Nesta seção apresentaremos uma tecnologia social conhecida como Produtora Cultural Colaborativa (PCC), que propõe uma forma de 

organização de espaços multimídia ligados a centros culturais para atender demandas de artistas locais,mantendo a proposta de formação 
continuada em Cultura Digital e o uso de Software Livre. 

A Produtora Colaborativa foi inspirada a partir de pesquisas e intervenções práticas no início dos anos 2000 envolvendo tecnologias em rede 
(como o portal de cultura pernambucana SomdoMangue), experiências de trabalho coletivo e difusão de trabalhos autorais independentes (como a 
revista independente O Dilúvio). 

Os conceitos propostos e vivenciados no Laboratório de Conhecimentos Livres do Fórum Social Mundial de 2005 também contribuíram para o 
desenvolvimento desta tecnologia social. Ao fomentar o midia livrismo, trabalhar com redes sociais, utilizar Software Livre e licenças livres, os 
fundamentos da produção cultural colaborativa começaram a nascer. 

O poder público também teve uma participação significativa nesse processo, especificamente o Ministério da Cultura, na gestão do artista 
Gilberto Gil, com a criação do programa Cultura Viva. Esta iniciativa reconheceu organizações da cultura popular brasileira como Pontos de Cultura 
e investiu recursos para a compra de equipamentos,   incentivando a formação de seus integrantes no uso de tecnologias livres e na Cultura Digital. 

A Economia Solidária orientou o desenvolvimento desta tecnologia social por meio da utilização de planilhas abertas de preços e da circulação 
dos produtos e serviços com moedas sociais que organizam o funcionamento das trocas enquanto premissas dinamizadoras da Produtora 
Colaborativa. A cultura autogestonária da organização do trabalho dos empreendimentos econômico-solidários reforçou a proposta da Produtora 
como uma iniciativa econômica, de geração de trabalho e renda para artistas e produtores, mas fundamentalmente a proposição de um projeto de 
desenvolvimento e sustentabilidade da produção de cultura local. 

Esta tecnologia social foi experimentada pela primeira vez em 2009 no Fórum Social Mundial de Belém-PA, na Aldeia da Paz 
(www.iteia.org.br/aldeiadapaz) construída dentro do Acampamento Intercontinental da Juventude. Nesse mesmo ano, a Produtora Colaborativa foi 
construída no IX Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros envolvendo a equipe da Ação Cultura Digital/MinC, Pontos de 
Cultura e artistas locais presentes ao evento (www.iteia.org.br/encontrodeculturas). 

Em 2010, a Produtora Cultural Colaborativa foi realizada na Aldeia da Paz, em Novo Hamburgo-RS. Essa edição contou pela primeira vez com 
um palco livre e também com transmissão ao vivo de áudio e vídeo pela internet (www.iteia.org.br/aldeiadapaz2010). As JAMs e as trocas solidárias 
também foram experimentadas nessa edição, sendo gravadas e publicadas pelo Pontão de Cultura Digital KuaiTema (www.iteia.org.br/kuaitema) do 
Paraná. 

Na EXPOIDEA, em novembro de 2010, aconteceu a quarta e mais completa edição da Produtora Cultural Colaborativa realizada durante nove 
dias dentro da Torre Malakoff, no coração do Recife Antigo. Nesta edição foi possível ampliar as ações de difusão e comercialização alternativas 
através da Festa Música Ambulante. Na Produtora Colaborativa da EXPOIDEA também foi onde os valores da Economia Solidária se fizeram mais 
presentes, adotando a moeda social IDEA como balizadora das trocas sociais realizadas entre os artistas locais. 

A Produtora Cultural Colaborativa na EXPOIDEA proporcionou o encontro entre o Palco Livre, a JAM na Torre, a Rádio Expoidea, a Música 
Ambulante, a produção multimídia de Cds, DVDs, Videoclipes, a realização de oficinas e a cobertura colaborativa da EXPOIDEA. No total, a 
Produtora Colaborativa reuniu 81 inscrições de artistas, 41 de colaboradores, 35 horas de material gravado em áudio e vídeo, 64 apresentações 
artísticas no Palco Livre, com público médio aproximado de 200 espectadores por noite. 

 



 

 

Características e Funcionamento: 
Podemos enxergar a Produtora Cultural Colaborativa como uma frondosa árvore. Através dessa metáfora entendemos melhor seus 

componentes e os frutos que a mesma propicia. 
As raízes da árvore reúnem os princípios que orientam seu desenvolvimento e crescimento saudável, gerando um tronco estruturado por três 

principais ramos interconectados: Palco Livre, Núcleo Audiovisual e Cobertura Compartilhada. As raízes sustentam seu tronco, nutrindo seus galhos, 
folhas e frutos. As oficinas estão presentes em todas as áreas da Produtora, são consideradas frutos por serem iniciativas geradas a partir do 
processo de produção e da interação entre os diversos elementos que compõem a árvore. 

O Palco Livre é a parte da Produtora Colaborativa que abriga as ações de interação direta do artista com o público. Com inscrição gratuita, 
este ramo garante espaço para apresentações artísticas em diversas linguagens e também abriga debates e outras atividades de interação direta 
entre público e artistas. 

Núcleo Audiovisual acolhe as ações de gravação, edição multimídia, 
sendo responsável pela confecção dos principais produtos da Produtora como 
CDs, videoclipes, cartazes e folhetos. O segmento audiovisual é composto por 
quatro principais áreas: Áudio, Vídeo, Artes Gráficas e Fotografia. Os serviços 
multimídia são uma combinação de ações de diferentes áreas combinadas 
com outros ramos da Produtora. 

Cobertura Compartilhada compreende as ações de Jornalismo incluindo 
a internet e também outras mídias como rádio e impressos. Este ramo 
estimula a difusão das produções audiovisuais, apresentações artísticas, 
eventos e atividades da cidade e fomenta o uso e interação nas redes sociais, 
garantindo visibilidade e mídia para pessoas que não usufruem destes 
espaços em canais tradicionais de comunicação. 

Apesar dos ramos terem temáticas específicas, muitos dos serviços 
envolvem uma convergência de atividades das três áreas. Um exemplo disso 
é a produção de um videoclipe. O serviço inicia motivado pelo interesse do 
artista em apresentar-se no Palco Livre e obter um produto de seu trabalho 
artístico. A partir da produção do show, o Núcleo Audiovisual faz as gravações 
ao vivo em vídeo e o áudio é capturado da mesa de som; realiza gravações 
de imagens externas, que são selecionadas e editadas em sincronia com o 
áudio. 

Nesse processo de criação e difusão de videoclipes, a equipe de Artes Gráficas confecciona a arte da capa do DVD e a equipe da 
Comunicação realiza a cobertura compartilhada desta produção, entrevistando os artistas e divulgando o produto pela internet e demais mídias 
parceiras da Produtora, como as Rádios Comunitárias e Educativas. 

Um ponto importante deste processo colaborativo é que todas as atividades de produção oferecidas pela Produtora ocorrem em caráter de  
oficinas e vivências práticas. Cada Núcleo abre inscrições para pessoas interessadas em acompanhar as atividades de produção realizadas e 



 

 

aprender a respeito de seu funcionamento e da operação dos Softwares Livres indicados para sua realização. 
Dessa forma, o profissional responsável por cada área organiza um turno da Produtora para orientações técnicas e um turno para vivências 

práticas, desempenhando o seu trabalho de forma colaborativa com o grupo de aprendizes que apoiará a realização das ações inerentes ao 
processo de produção. 

Além disso, artistas interessados em participar podem oferecer oficinas e trocar suas apresentações artísticas por produtos e serviços que 
diversificam e dinamizam o cardápio da Produtora. A equipe do acolhimento e sistematização é responsável por organizar essas inscrições, 
mobilizar pessoas interessadas e fomentar a realização das trocas. 

A Produtora Cultural Colaborativa funciona, assim, como uma escola de produção cultural, envolvendo artistas, jovens e pessoas interessadas 
em aprender e trocar tecnologias de produção cultural ligadas a Software Livre, radiodifusão, artes gráficas, fotografia e jornalismo web. 

A Produtora Colabor@tiva.PE foi circulou em 2011 e 2012 em várias edições do Festival Pernambuco Nação Cultural que percorre diferentes 
regiões de Pernambuco. Em cada edição do evento as formações mobilizaram em média 40 alunos e resultaram em um registro audiovisual 
disponível para todos os usuários de internet em licenças livres no portal Pernambuco Nação Cultural (www.nacaocultural.org.br) 

A partir de 2013 a Colabor@tiva.PE se estabeleceu na Concha Acústica da UFPE onde vem realizando várias Acões culturais permanentes 
dentro do Movimento Conc@tiva. Que propõe a utilização consciente desse espaço. Produzindo e intermediando capacitações nas áreas de 
comunicação, cultura e software livre. Estimulando a prática de utilização de conteúdos livres e autorais, incentivando o uso de tecnologias sociais 
livres, como: mídia livrismo, redes sócias, software e licenças livres. As capacitações na área de comunicação são incentivadas através de oficinas 
de áudio, vídeo, fotografia e jornalismo colaborativo, em parceria com outros colaboradores e coletivos. (www.corais.org/conchativa) 

Em 2014 a Colabor@tiva.PE foi contratada pelo Minstério da Cultura para coordenar a cobertura colaborativa da TEIA da Diversidade, que foi 
realizada na cidade de Natal-RN. Foram ministradas uma semana antes do evento oficinas de comunicação e gestão colaborativa para 30 
comunicadores que foram selecionados pelo Minc para trabalhar na cobertura colaborativa da TEIA. (www.iteia.org.br/teiadadiversidade). 

De 08 a 10 de maio de 2014 aconteceu a TElA Bahia 2014 que reuniu representantes dos 216 Pontos de Cultura da Bahia, e durante o evento 
a Produtora Colabor@tiva.PE e a Colaborativa do Capão foram contratadas pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) para ministrar 
oficinas de Cultura Digital e produzir a cobertura colaborativa do evento. (www.iteia.org.br/teiabahia2014) 

Chegando em 2015 a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes – PE contratou a Produtora Colabor@tiva.PE para realizar um Ciclo de 
Formação em Cultura Digital em 4 bairros da cidade. Onde foram ministrados os Módulos de Vídeo, Áudio, Fotografia e Jornalismo Colaborativo 
(www.iteia.org.br/jaboatao). 

Atualmente mais de 14 coletivos de 4 estados localizados nas regiões Sul, Norte e Nordeste implementam esta tecnologia social das 
Produtoras Culturais Colaborativas, mas acreditamos que outros grupos que tiveram contato com estas metodologias livres também já começaram a 
adaptar as mesmas para suas realidades. Para identificar melhor a capilaridade desta rede está sendo realizando um mapeamento nacional que 
pode ser acessado nesse link: (http://corais.org/colaborativas/node/81574).  

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

REDE DAS PRODUTORAS CULTURAIS COLABORATIVAS 
 

 
Estas são algumas Produtoras Culturais Colaborativas que integram a rede: 
Coletivo Puraque – Santarém/PA –  https://www.facebook.com/puraque 
Produtora Colabor@tiva.PE – Recife/PE – www.colaborativa.pe 
Umbigada no Ar – Olinda/PE – www.umbigadanoar.hotglue.me 
Produtora Colaborativa de Belém – Belém/PA –
 www.produtoracolaborativa.com.br 
Produtora Colaborativa Livre – Santarém/PA –
 https://casabrasilstm.wordpress.com/tag/produtora-colaborativa-livre/ 
Universidade Livre de Teatro Vila Velha – Salvador/BA –
 www.corais.org/livre 
Produtora Colaborativa de Alagoinhas – Alagoinhas/BA –
 www.iteia.org.br/alagoinhas 
ColaborATIVA do Capão – Palmeiras/BA –
 www.iteia.org.br/chapadadiamantina 
512 Produções – Porto Alegre/RS – http://www.espaco512.com.br/p/512-
producoes-arte-colaborativa.html 
Colivre – Salvador/BA - http://colivre.coop.br/ 
Coletivo Casa Preta – Belém/PA - http://www.coletivocasapreta.com.br 
Casa da Cultura Digital - Porto Alegre/RS - http://ccdpoa.com.br/ 
TV Ovo - Santa Maria/RS - http://tvovo.org 
Tear Audiovisual – Olinda/PE – http://tear.art.br 
 
 

 
 
 



 

 

 

Atividades a serem realizadas: 
A Produtora Colabor@tiva.PE, realiza formações em tecnologias livres e gestão de empreendimentos criativos locais; organiza eventos e festivais 
artísticos, além de prestar serviços de produção, comunicação e distribuição de produtos culturais. A economia solidária, a cultura popular e o 
software livre são os princípios orientadores de sua prática. 
O curso é direcionado ao público em geral, proporcionando a todos a possibilidade de um olhar diferenciado em relação ao registro multimídia, à 
preservação da memória cultural e ao uso de novas ferramentas e dos softwares livres. Capacitando, dessa forma, as pessoas para empreender 
nos setores criativos ligados à produção cultural, sensibilizando-as a utilizar os princípios da economia solidária e criativa nestas iniciativas. 
 Para a organização das turmas serão levados em consideração, o local de residência para agrupar jovens de bairros próximos, com conhecimentos 
complementares.  
Carga-horária: 20 horas / aula em cada módulo 
 
Locais de realização dos cursos: 
Ubatuba - SP 
Número de vagas por turma / nº de turmas: 
Turmas de 15 Vagas /  Módulo 
Público-alvo: 
Os participantes do curso são jovens de 14 a 29 pessoas que já atuam ou tenham interesse em comunicação, cultura e tecnologia.  
 
Infra-estrutura Básica: Sala climatizada com 15 computadores conectados com internet, bebedouro com água, projetor e caixa amplificada e um espaço para 

realização das Ações culturais (Culminância). 
Metodologia e critérios de seleção dos participantes:   

A primeira etapa será de pré-inscrição on-line no site da Produtora Colabor@tiva.PE (www.corais.org/colaborativape). O objetivo é garantir 15 pré-inscritos por turma, 
durante o processo de formação. 

A estratégia de mobilização destas pessoas será através de divulgação de cartazes e panfletos na cidade de Ubatuba e nas cidades vizinhas da região. 
A segunda etapa da seleção consiste na matrícula presencial dos candidatos na sede do telecentro onde será realizado cada ciclo de formação para identificar o grau de 

interesse e disponibilidade para realizar a formação. O objetivo é eliminar os pré-inscritos que não comparecem ou afirmarem não garantir a presença e dedicação necessárias, 
além de mapear o perfil de interesse, formação e necessidades do grupo. 

No primeiro encontro do grupo de formação culminará na realização de um Aulão previamente produzido pela equipe da Produtora Colabor@tiva.PE e onde os interessados 
poderão saber mais sobre a sua área ao mesmo tempo que poderá eliminar curiosidades e dúvidas sobre outras áreas, para reafirmar o interesse na área escolhida, reduzindo 
frustrações e abandonos no caminho da formação. 

O modelo proposto busca estabelecer uma relação maior de compromisso com o participante uma vez que o mesmo é escutado em relação a suas expectativas, 
disponibilidade de tempo, conhecimentos prévios e também é considerado parte do processo formativo tendo a terceira etapa como momento de conhecer diferentes áreas e 
dialogar diretamente com o facilitador do módulo que o participante está inscrito.  

 
 
 

 



 

 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
• FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS 

Facilitadores: Eduardo Lima 
Conteúdo: Conceitos e técnicas de filmagem, captura, técnicas de cortes, dicas de edição de vídeo e criação de aberturas, legendas, vinhetas e créditos audiovisuais com softwares livres. Dicas para 
superar algumas limitações e realizar produtos de qualidade;  * Softwares utilizados: Corais; iteia; Kino; Cinelerra; Kdenlive. 
 

• GRAVAÇÃO E MIXAGEM DE ÁUDIOS 
Facilitador: Leo Guedes e Well Carlos 
Conteúdo: Conceitos teóricos sobre áudio e captação de som. Gravação de áudio com software livre; Mixagem e ajustes em frequências sonoras, aplicação efeitos; edição de áudio multipista; 
gravação de show ao vivo; dicas para edição e publicação de shows ao vivo na internet;  * Softwares utilizados: Corais; iteia; Ardour; Audacity; Hydrogen 
 

• FOTOGRAFIA E TRATAMENTO DE IMAGENS 
Facilitador: Sandro Barros 
Conteúdo:Conceitos sobre imagem e fotografia; Fotografia digital; Técnicas de registro fotográfico; Regulação das configurações da câmera: velocidade do obturador, abertura do diafragma; balanço 
de brancos; Dicas para câmeras amadoras e profissionais; Captação de imagens no computador; edição e tratamento de imagens; Filtros e efeitos;  
* Softwares Utilizados: Corais; iteia; gThumb; GIMP 
  

• JORNALISMO DIGITAL E COLABORATIVO  
Facilitador: Stephany Cardoso 
Conteúdo: Conceitos e histórico da comunicação social; comunicação x mídia; comunicação local e global; massificação cultural; funcionamento de veículos de comunicação comunitários; cobertura 
de eventos; jornalismo digital; Pratica de  jornalismo colaborativo;  * Softwares utilizados: LibreOffice; GIMP; Audacity; Nação Cultural; Corais; Iteia 
 

• GESTÃO COLABORATIVA E ECONOMIA SOLIDÁRIA 
Facilitador: Pedro Jatobá 
O módulo consiste em aprofundar com os participantes conhecimentos de autogestão e administração coletiva, trabalho colaborativo e economia solidária. Para isso os participantes vivenciaram 
problema reais relacionados a estas questões e receberá informações conceituais e exemplos sobre como solucionar estas vivências.  
Serão trabalhados em dez encontros presenciais e dez encontros a distância intercalados os mesmos em encontros de produção coletiva e momentos de leitura e pesquisa sobre as temáticas 
relacionadas.  * Softwares utilizados: Corais 
 

• OFICINA DE RÁDIO COMUNITÁRIA: 
Facilitadores: Daniel Luis  
Equipamento para montagem de rádios livres; como fazer um programa de rádio; apresentação; entrevistas; programação. Elaboração de um programa de rádio que será produzido e transmitido 
diariamente em freqüência FM durante o Encontro. Softwares Utilizados: Corais; iteia; Ardour; Audacity; Hydrogen, Rivendell 
 
Metodologia do curso: 

As atividades formativas da Colabor@ativa.PE são orientadas pela pedagogia de projetos, onde a produção de ações comunitárias funciona como ambiente de um laboratório vivo de 
aprendizagem colaborativa. O curso integra produção multimídia à gestão social de ações, organizado em encontros presenciais e a distância. Nesse processo pedagógico, as turmas de produção 
multimídia realizarão conjuntamente a cobertura colaborativa durante o Encontro de Conhecimentos Livres, desenvolvendo ações práticas de divulgação, registro e transmissão ao vivo que 
complementarão a fundamentação teórica do curso. 

O curso é organizado em duas etapas, sendo a primeira ligada à produção multimídia e a segunda voltada à gestão e produção de ações culturais comunitárias.  
Os cursos serão realizadas de forma semi-presencial. Cada módulo terá, durante cinco dias, um turno presencial de 4 horas no Telecentro em Serra Talhada e um encontro virtual de 2 horas 

diárias na plataforma do Corais.  A ferramenta de apoio e de avaliação de resultados será uma plataforma de educação a distância para acompanhamento das turmas e empreendimentos criativos 
gerados e multiplicados, o CORAIS (www.corais.org). 

Os critérios de avaliação serão a frequência mínima de 75% e participação mínima de 50% das atividades práticas. 



 

 

 
    
 
 

 
Planilhas de Custos: 

 
ORÇAMENTO PARA COBERTURA COLABORATIVA DO ENCONTRO DE CONHECIMENTOS LIVRES 

UBATUBA - SP 
ITENS QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

OFICINEIRO DE VÍDEO 1 R$2.000,00 R$2.000,00 
OFICINEIRO DE JORNALISMO 1 R$2.000,00 R$2.000,00 

OFICINEIRO DE ÁUDIO 2 R$2.000,00 R$4.000,00 
OFICINEIRO DE FOTOGRAFIA 1 R$2.000,00 R$2.000,00 

OFICINEIRO DE RÁDIO COMUNITÁRIA 1 R$2.000,00 R$2.000,00 
OFICINA DE GESTÃO COLABORATIVA 1 R$2.000,00 R$2.000,00 

LOCAÇÃO DE TRANSMISSOR FM 1 R$1.000,00 R$1.000,00 
LOCAÇÃO DE CÂMERA FULL HD 2 R$250,00 R$500,00 

TOTAL PRÉ-PRODUÇÃO = R$15.500,00 
 

 
Na planilhas de custos acima não está incluso os custos de transporte, hospedagem e alimentação para a equipe, sendo esta logística de 

responsabilidade da comissão organizadora do encontro. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Contrapartida do Proponente 
 

CONTRAPARTIDA INSTITUTO INTERCIDADANIA: Valor: 
Pré-produção - Organização de conteúdos didáticos em ambiente de EAD online na plataforma CORAIS 

Integração da Plataforma do ITEIA via RSS R$ 2000,00  

Produção - Hospedagem de conteúdos no portal iTEIA R$ 3.000,00 
Pós-produção - Armazenagem e backup de conteúdos apoio aos estudantes no ambiente de EAD corais R$ 2.000,00 

Total Contrapartida: R$ 7.000,00  

Resumo Orçamentário 
PLANO DE APLICAÇÃO 

Descrição CONCEDENTE PROPONENTE Valor Total 
Ações da Produtora Colabor@tiva.PE para o Encontro de 
Conhecimentos Livres – Ubatuba - SP R$ 15.500,00 R$ 7.000,00 22.500,00 

 
 

Na parceria para desenvolvimento do projeto, conforme descrito neste documento, o Instituto InterCidadania se responsabilizará pela execução 
das ações ligadas a formação em Cultura Digital e Cobertura Colaborativa antes, durante e após o Encontro de Conhecimentos Livres – Ubatuba - 
SP. 

A CONTRATANTE se responsabilizará pelo aporte financeiro no montante total de R$ 15.500,00 (Quinze Mil e Quinhentos Reais), para o 
Instituto InterCidadania de forma a viabilizar o desenvolvimento das ações propostas. 
 

Atenciosamente, 
 
 

________________________________________________________________ 
Carlos Eduardo Lima Bezerra 

Instituto InterCidadania 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

Mais Informações: 
http://colaborativa.pe (Produtora Colabor@tiva.PE) 

http://www.iteia.org.br/produtora-cultural-colaborativa 
http://www.iteia.org.br/produtora-cultural-colaborativa (Outras produtoras colaborativas) 
http://www.iteia.org.br/videos/clip-produtora-cultural-colaborativa (Registro em Video) 

http://www.iteia.org.br/textos/portfolio-2015-da-produtora-colaborativape 
 
 

CONTATOS: colabor@tiva.pe  / (81) 8897-3018 (Oi – WhatsApp) / (81) 9799-4140 (Tim) 
 

Dados Institucionais do Instituto InterCidadania 
Qualificação: Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP 

Rua dos Médices, Nº 68  
Boa Vista, Recife – PE 

CEP: 50070-290 
CNPJ: 07.553.412/0001-06 

Inscrição Municipal: 370.786-5 
Inscrição Estadual: Isenta 

Fone: (81) 3242 7373 

 


