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Apresentação 

Contexto1 

A TEIA Nacional da Diversidade, encontro dos pontos de cultura e das redes da 

diversidade que integram o programa Cultura Viva, foi realizada de 19 a 24 de maio de 

2014, em Natal, no Rio Grande do Norte. Foi promovida pela Secretaria da Cidadania e 

Diversidade Cultural do Ministério da Cultura (SCDC/MinC) e pela Comissão Nacional 

dos Pontos de Cultura (CNPdC), gestores estaduais das redes de Pontos de Cultura, a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Fundação Cultural Capitania das 

Artes (FUNCARTE), Prefeitura Municipal de Natal, Fundação José Augusto e Secretaria 

Extraordinária de Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Norte.  

Institucionalizada como ação estratégica do Programa Cultura Viva, no âmbito 

do processo de qualificação de sua gestão compartilhada, a TEIA chegou a sua 5ª 

edição se confirmando como poderoso instrumento de mobilização e articulação da 

rede dos Pontos de Cultura. Assim como as conferências setoriais de Culturas 

Indígenas e Culturas Populares, se tornou espaço para formulação de políticas 

públicas, além de ter se fortalecido, ao longo destes 10 anos, como um fórum para 

reflexão, convivência, reconhecimento e divulgação de temas prioritários, onde a 

participação social reflete a interculturalidade e os princípios do Programa. 

Nesta edição, a discussão proposta foi o papel dos Pontos de Cultura como 

tecnologia social mediadora do acesso à política cultural pelo conjunto da população; o 

papel dos gestores nas três esferas governamentais; e a necessária visibilidade e 

participação dos beneficiários do Programa na elaboração, acompanhamento e 

avaliação das políticas de cultura, com o objetivo de consolidar o PCV como uma 

Política de Base Comunitária do Sistema Nacional de Cultura, voltada para a promoção 

da cidadania e da diversidade cultural. 

                                                           
1
 Texto extraído/adaptado da edição especial da Revista MinC: TEIA Nacional da Diversidade - 

Maio 2014. 
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Diferentemente das edições anteriores, além dos pontos e pontões de cultura, 

participaram grupos e redes da identidade e da diversidade cultural, integrantes do 

“Programa Brasil Plural”, que agregam populações com baixo acesso aos meios de 

produção, fruição e difusão ou com baixo reconhecimento de sua identidade cultural, 

fazendo com que esta seja a mais abrangente das teias. 

A programação da TEIA Nacional da Diversidade contou com a exibição de 

mostras artísticas (apresentações), fóruns, seminários, oficinas, rodas de conversa, 

intercâmbios e intervenções urbanas, feira de economia solidária e criativa, entre 

outros.  

Público da TEIA 

 Redes de Pontos e Pontões de Cultura; 

 Redes da Diversidade; 

 Sociedade em geral. 

Locais de realização 

 Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); 

 Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte (IFRN); 

 Praça Largo Dom Bosco, Ribeira. 

 

Comunicação para a TEIA 

Histórico 

Oficina de Planejamento da TEIA Nacional – Grupo de Trabalho (GTEIA) 

Na Oficina de Planejamento da TEIA Nacional (GT formalizado pela Portaria 

MinC n.° 9, de 3 de fevereiro de 2014), ocorrida de 28 a 30 de janeiro de 2014, foi 

definido pela Comissão de Comunicação na ocasião instituída que, para efetiva 

divulgação da TEIA Nacional da Diversidade, e com a finalidade de incentivar, garantir 

e fortalecer a participação do público atendido pelo Programa Cultura Viva, seria 
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necessária a realização de ações que abrangessem desde a formulação de chamadas 

para processos seletivos, contratação de profissionais com expertise em comunicação 

multimídia e assessoria de imprensa, à estruturação de cronograma para articulação e 

mobilização de redes locais e nacionais.  

Integrantes da comissão organizadora do evento frisaram a importância da 

inclusão de ações que envolvessem a participação social nas atividades de 

comunicação da TEIA Nacional, como o estímulo a ações de cobertura colaborativa, em 

parceria com a comunicação institucional do evento.   

Portanto, em atendimento a pleitos da Comissão Organizadora da TEIA 

Nacional, foi apresentada macroproposta de comunicação em reunião do GTEIA (13 de 

março de 2014, Brasília/DF), na qual foi acordada, dentre outras tarefas, a formulação 

de plano editorial com enfoque em multimídia, a fim de potencializar a divulgação do 

evento em meio digital. 

Princípios ou boas práticas de Comunicação na TEIA 2 

 Valorizar as experiências e a diversidade, estimulando a articulação em rede 

dos Pontos, Pontinhos, Pontões, Pontos de Cultura Indígena, Pontos de Mídias 

Livres, Pontos de Memória, Pontos de Leitura, Pontos de Cultura e Saúde e 

Agentes Cultura Viva - Rede Nacional dos Pontos de Cultura; 

 Envolver profissionais, especialistas e as experiências de comunicação que 

compõem a Rede Nacional dos Pontos de Cultura; 

 Fortalecer os potenciais do Programa com ênfase na diversidade de seus 

agentes na promoção da comunicação afirmativa; 

 Priorizar ações colaborativas e o uso de ferramentas livres; 

 Fortalecer a comunicação dos Pontos e das ações temáticas do Programa 

Cultura Viva; 

 Atuar com a diversidade de mídias – rádio, internet, fotografia, audiovisual e 

outras possibilidades; 

 Ser inclusiva e proporcionar acessibilidade; 

                                                           
2 Conforme estabelecido pela Comissão de Comunicação da TEIA e registrado em ata (Anexo I). 
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 Desenvolver produtos para circular as iniciativas e experiências da Rede dos 

Pontos. 

Para tanto, com o propósito de aplicar os princípios acima estabelecidos, 

destacam-se algumas das ações realizadas para e durante a TEIA: 

 Cobertura jornalística compartilhada: institucional e sociedade civil 

(colaborativa); 

 Processo seletivo de marca da logomarca oficial do evento; 

 Processo seletivo de integrantes da cobertura colaborativa - Estímulo à 

divulgação do evento levando em conta a multiplicidade de olhares, saberes e 

fazeres, explorando mídias diversas, linguagens e meios de difusão e circulação 

associadas à diversidade de expressões linguísticas e culturais que compõem a 

Rede Nacional dos Pontos de Cultura, ressaltando o protagonismo, a alteridade 

e a cooperação da Rede;  

 Contratação de equipe especializada em comunicação multimídia e assessoria 

de imprensa para atuação desde a pré-produção à edição de memória do 

evento; 

 Ações de mobilização e articulação junto a Pontos e Pontões de Cultura nas 05 

regiões do país; 

 Concepção de Plano Estratégico para execução das atividades de comunicação 

da TEIA; 

 Registro e difusão da memória e dos legados gerados. 

 

Divisão de Tarefas – Núcleos de Comunicação 
 

Diante da magnitude do evento, para o qual se tinha a expectativa da 

participação de cerca de 3 mil pessoas (no entanto, de acordo com a organização 

foram contabilizados cerca de 10 mil participantes diretos e indiretos), foi 

indispensável a constituição de núcleos de comunicação distintos (equipe-base 

Brasília, equipe-base Natal e coordenação de Cobertura Colaborativa) e consequente 
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descentralização de atividades, buscando a atuação em sinergia e consonância com as 

diretrizes da Assessoria de Comunicação Social do MinC (ASCOM/MinC). 

Equipe-base Brasília 

Principais atribuições: 

 Equipe institucional (SCDC/MinC) 

o Coordenação, monitoramento e suporte de ações de Comunicação 

desenvolvidas por equipes de comunicação multimídia e de assessoria 

de imprensa (Natal) contratadas especificamente para a TEIA; 

o  Interlocução com a Assessoria de Comunicação Social do MinC. 

Ressalta-se a importância da colaboração da ASCOM/MinC  nas atividades 

abaixo listadas: 

o Assessoria de imprensa: apoio na divulgação à imprensa local e 

nacional; 

o Aprovação de conteúdos específicos; 

o Publicidade: concepção de projeto gráfico e diagramação de peças 

gráficas (Revista MinC e Catálogo de Programação); 

o Edição da Revista MinC especial para a TEIA Nacional da Diversidade; 

o Divulgação e/ou replicação de posts sobre a TEIA Nacional nas redes 

sociais. 

 

 Equipe de comunicação multimídia 

o Concepção e execução de Plano Editorial (Anexo II): 

 Produção Audiovisual – Edição de vídeos curtos/remix, 

gravação de entrevistas, suporte hangouts, boletins de 

áudio e transmissões por streaming; 

 Design gráfico - Criação de Artes; “memes” e vídeo 

design; 

 Gestão de redes sociais - Produção de posts, respostas e 

interatividade nas redes do Facebook, Twitter e Youtube, 
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Corais, JuntaDados e outras (ex.: software livre indicados 

pela equipe da cobertura colaborativa); 

 Jornalismo - Produção de matérias para o site, releases, 

textos para Redes Sociais; produção e distribuição de 

Newsletter; 

 Curadoria - Busca, mapeamento, seleção e 

reempacotamento de conteúdos pré-existentes. 

o Desenvolvimento e alimentação do site da TEIA Nacional da Diversidade 

(lançado em 15 de abril) – www.culturadigital.br/TeiadaDiversidade 

Responsáveis: equipe-base de Brasília e CODIF/SCDC; 

o Nivelamento e monitoramento das ações da equipe de Cobertura 

Colaborativa; 

o Memória da TEIA: Curadoria e edição de vídeos das TEIAs anteriores e 

da TEIA Nacional da Diversidade. 

 

 Integrantes 

SCDC/MinC 

o Anna Paula Alvarenga - Analista de Redes Sociais; 

o Danielle Paes Gouveia - Coordenadora de Comunicação e Difusão; 

o Patrícia Antoniazzi Saldanha – Jornalista; 

o Josiane Ribeiro – Cultura Digital (Projeto Rede Saúde e Cultura/Fiocruz). 

 

Equipe multimídia (contratação via FUNCERN) 

o Adriano de Angelis - Articulação de comunicação multimídia; 

o Fábia Galvão - Edição de conteúdos (site e redes sociais); 

o Caína Castanha - Jornalismo/Assessoria de imprensa; 

o Henrique Crasto - produção multimídia; 

o Wallace Deo/ Janaina Ferreira – design gráfico; 

o Fernão Lopes – Programação/desenvolvimento WEB; 

o Helenise Brant - Supervisão de conteúdo/plano de comunicação;  

o Edgar Steffen Jr. - Pesquisa multimídia/Memória. 

http://www.culturadigital.br/TeiadaDiversidade
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Custos de contratação: R$119.000,00 (Cento e dezenove mil reais) 

Equipe-base Natal 

Principais atribuições (compartilhadas com a equipe-base de Brasília): 

o Formulação e monitoramento de plano de mídia: imprensa, peças de 

divulgação e sinalização (impressos) - acompanhamento de reuniões 

para viabilização e execução (orçamento); 

o Elaboração de projeto gráfico para peças de divulgação da TEIA 

(impressos); 

o Edição de vídeos (conforme demanda); 

o Produção de texto para boletins informativos, release, notas e matérias 

para a imprensa; 

o Produção de conteúdo para site e mídias sociais; 

o Registro fotográfico da pré-produção e da programação da TEIA; 

o Organização de mailing para imprensa e de agentes culturais; 

o Organização de coletiva de imprensa (Ministra da Cultura); 

o Agendamento de entrevistas em emissoras de TV e Rádio; 

o Agendamento e recepção de jornalistas (veículos diversos); 

o Atendimento às equipes de comunicação colaborativa, MinC e EBC; 

o Organização de clipping geral. 

 

 Integrantes 

Coordenação: 

o Michelle Ferret - Assessoria de imprensa (Pré-produção); 

o Rosângela Moura - Assessoria de Imprensa – Ponto focal / Gestão de 

ações de comunicação local. 

Bolsistas IFRN: 

o Renara Rocha; 

o Ianne Freire; 

o Arthur Morais; 

o Lenart Verissimo; 
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o Diogo Freitas; 

o Adamires Silva. 

Bolsistas da UFRN: 

o Paulo Fuga; 

o Carla Pereira. 

Custos de contratação: 

Equipe Cobertura Colaborativa 

Principais atribuições (Projeto de Comunicação Colaborativa, Anexo III): 

o Coordenação, capacitação e acompanhamento das atividades da equipe 

de comunicação colaborativa durante o evento; 

o Identificação e mobilização dos grupos de mídia livre interessados em 

participar da cobertura colaborativa; 

o Organização das informações no ambiente de gestão colaborativa da 

cobertura colaborativa da TEIA da Diversidade - plataforma CORAIS 

(www.corais.org/teia2014)  

o Integração do canal de acervo multimídia no iTEIA3 com o site oficial da 

TEIA da Diversidade; 

o Canal TEIA da Diversidade/portal iTEIA – espaço virtual onde o acervo 

multímidia produzido pela equipe da cobertura colaborativa ficará 

disponível durante e após o evento; 

o Apoio aos “oficineiros” na formação realizada (pré-produção, IFRN) em 

audiovisual e comunicação com software livre; 

o Promoção de oficinas de 06 linguagens temáticas: Gestão Colaborativa; 

Filmagem e Edição de Vídeo; Fotografia e Tratamento de Imagens; 

Comunicação Digital; Gravação e Mixagem de Áudio; e Rádio e 

Transmissão ao Vivo; 

                                                           
3
 ITeia  - Portal que reúne o acervo da produção multimídia de centros culturais nacionais e 

internacionais, integrando e relacionando conteúdos das redes atuais, como por exemplo, o projeto 
Pontos de Cultura e o programa Casa Brasil. 

http://www.corais.org/teia2014
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o Organização e montagem do espaço físico da cobertura colaborativa no 

pavilhão de comunicação da TEIA (UFRN); 

 

 Integrantes 

o Pedro Jatobá/Eduardo Lima – Coordenação - Pontão iTEIA; 

o Oficineiros: 

 Fotografia e Tratamento de Imagens - Camila da Silva de 

Oliveira; 

 Filmagem - Breno Cesar Oliveira Freitas; 

 Edição de Vídeo - Denis Menezes Ramos; 

                  Maria Eugênia Procópio Corrêa Lima; 

 Radio - Daniel Luís Albuquerque da Silva; 

              Maria Elizabeth Santiago de Oliveira (Beth de Oxum); 

 Comunicação em Mídias Sociais - Sandro Rodrigues de Barros; 

o 32 comunicadores colaborativos selecionados (Anexo IV). 

Custos de contratação: R$ 53.000,00 (Cinquenta e três mil reais) 

Streaming/Web TV 

Registra-se que foram contratados profissionais para realização de cobertura 

integral do evento via streaming/Web TV (Jardim.in/Aovivonaweb.tv), cujo custo ficou 

em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).  
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Figura 1 - Equipe de Streaming/Web TV em atividade 

 

Infraestrutura para a Comunicação da TEIA 

 

Durante o evento, foi montado pavilhão subdividido em 03 núcleos de 

produção (Atendimento à imprensa externa, Imprensa Institucional/MinC e Cobertura 

Colaborativa) para acomodar a comunicação da TEIA, cuja demanda por equipamentos 

foi realizada após consulta às equipes e dentro das possibilidades de aquisição da 

produção do evento. 

Cabe registrar que por meio de parceria com o Instituto Metrópole Digital 

(IMD)/ UFRN, foi possível à equipe de Cobertura Colaborativa, além da disponibilidade 

de equipamento próprio de seus integrantes, obter empréstimo de 30 máquinas para 

desempenho adequado de suas atividades (as máquinas cedidas foram liberadas para 

formatação de acordo com as necessidades da equipe). Desses 30 computadores, 05 

foram cedidos para o espaço da equipe institucional do MinC e 05 para o balcão de 

credenciamento, ambos carentes de equipamento. 

Além do pavilhão de comunicação, foram reservadas 02 salas externas a este 

espaço, nas quais foram montados estúdios de rádio/TV para produção e transmissão 

ao vivo da programação do evento (Radio Nacional/EBC e Rádio Amnésia). 
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Figura 2 - Núcleo de Comunicação Institucional 

 

Figura 3 - Núcleo de Cobertura Colaborativa 

 

Figura 4 - Estúdio da Rádio Nacional/EBC 

 

Figura 5 - Estúdio da Rádio Amnésia 

 

Programação Especial EBC - TEIA Nacional da Diversidade  

 

A Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), criada em 2007, é gestora dos 

canais TV Brasil, TV Brasil Internacional, Agência Brasil, Radioagência Nacional e do 

sistema público de Rádio – composto por oito emissoras. Estes, por sua independência 

editorial, distinguem-se dos canais estatais ou governamentais, com conteúdos 

diferenciados e complementares aos canais privados. Os veículos da EBC têm 

autonomia para definir produção, programação e distribuição de conteúdos. 

Atualmente, são veiculados conteúdos jornalísticos, educativos, culturais e de 



14 
 

entretenimento com o objetivo de levar informações de qualidade sobre os principais 

acontecimentos no Brasil e no mundo para o maior número de pessoas4. 

Em parceria com a Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural, realizou 

divulgação prévia da TEIA Nacional da Diversidade, bem como enviou correspondentes 

para cobertura integral do evento, para veiculação em rádio, internet e TV.  

Ações realizadas 

 Programa de rádio ANTENA CULTURAL – Diálogos com a Diversidade Brasileira 

incluiu em sua pauta as atividades da TEIA, com maior enfoque para as mostras 

artísticas, transmitido pelas Rádios MEC AM Rio e MEC FM Rio; 

 De 20 a 24 de maio, foram produzidos boletins diários sobre a TEIA, que foram 

ao ar em todas as emissoras de rádio da EBC, além de ficarem disponíveis no 

portal EBC e na Radioagencia Nacional; 

http://busca.ebc.com.br/nodes?utf8=%E2%9C%93&q=Teia+da+Diversidade&si

te_id=radioagencianacional 

 Entradas ao vivo nos programas Redação Nacional (Rádio Nacional Rio) e 

Mosaico (Rádio Nacional da Amazônia); 

 De 21 a 23 de maio foram produzidos pelas rádios 02 programas especiais com 

60 minutos de duração cada; 

 O Programa TEIA NACIONAL - O encontro da Cultura brasileira, com perfil mais 

geral e informativo, foi transmitido em rede pela Rádio Nacional de Brasília, 

Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional da Amazônia, Rádio 

Universitária FM de Natal. A Rádio Nacional do Alto Solimões entrou em rede 

nos 20 minutos finais nos três dias; 

 Cobertura da web: http://www.ebc.com.br/tags/teia-da-diversidade. 

 

                                                           
4
 Texto extraído/adaptado do portal www.ebc.com.br. 

http://busca.ebc.com.br/nodes?utf8=%E2%9C%93&q=Teia+da+Diversidade&site_id=radioagencianacional
http://busca.ebc.com.br/nodes?utf8=%E2%9C%93&q=Teia+da+Diversidade&site_id=radioagencianacional
http://www.ebc.com.br/tags/teia-da-diversidade
http://www.ebc.com.br/
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Figura 6 - Representante Kaingang fala sobre demandas 

 
Figura 7 - Bailarinos de MS preservam dança folclórica paraguaia 

 

 
Figura 8 - Notícia da TEIA, com áudio, no portal da EBC 

 

TEIA nas ondas do Rádio  

Rádio Amnésia (jornalismo colaborativo)  

A Rádio Amnésia é um coletivo de RadioAtivistas Sociais que acredita no acesso 

aos meios de produção e divulgação de informações como ferramenta de conquista 

dos direitos básicos da vida em sociedade, em especial o direito a comunicação.  

Através de atividades práticas de comunicação voltadas para o Rádio, estimula-

se o conhecimento na produção de programas, manejo de equipamentos, transmissão 

de informações, além da produção de áudio e sua divulgação livre. Os microfones da 

Rádio Amnésia são abertos para todos os segmentos e grupos sociais, independentes 

de qualquer distinção de etnia, credo, orientação sexual, classe social, poder aquisitivo 

ou qualquer outro tipo de preconceito contra o ser humano; ou qualquer 
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determinação criada pelos modelos formais de transmissão de conteúdos organizados 

em rígidas grades predeterminadas de programação5. 

No estúdio da Rádio Amnésia, instalado com equipamento próprio pela equipe 

responsável, foi produzida grade de programação que contemplou a elaboração de 

vinhetas, realização de entrevistas, transmissão de apresentações musicais (Programa 

Palco Livre, por exemplo), participações especiais, entre outros, via WEB, durante a 

TEIA Nacional da Diversidade.  

Ações realizadas 

 Gravação de mais de 60 horas de programação; 

 Teia Sonora - Entrevista com Alessandro Azevedo, SP. 

http://www.iteia.org.br/audios/teia-sonora-entrevista-alessandro-azevedo-sp 

 Teia Sonora - Entrevista com Binho Riani Perinotto, SP 

http://www.iteia.org.br/audios/teia-sonora-entrevista-binho-riani-perinotto  

 Teia Sonora - Entrevista com a Orquestra de Tambores de Alagoas, AL 

http://corais.org/sites/default/files/orquestra_editado.mp3  

 Programa Ritmos da Diversidade – 21 de maio 

http://www.iteia.org.br/audios/cobertura-colaborativa-na-teia-nacional-da-

diversidade-2014  

 Entrevista com DJ BIG, PE 

http://www.iteia.org.br/audios/entrevista-dj-big  

 Entrevista com Marcia Rollemberg, MinC/SCDC, DF 

http://www.iteia.org.br/audios/entrevista-marcia-rollemberg  

 Entrevista com Darlan Soares de Palmas, TO 

http://www.iteia.org.br/audios/teia-sonora-entrevista-darlan-soares-de-

palmas-to  

 Novos decretos da Lei n.° 8666/1993 

http://www.iteia.org.br/audios/novos-decretos-da-lei-86661993  

                                                           

5  Texto extraído/adaptado do site http://radioamnesia.wikispaces.com/ 

 

http://www.iteia.org.br/audios/teia-sonora-entrevista-alessandro-azevedo-sp
http://www.iteia.org.br/audios/teia-sonora-entrevista-binho-riani-perinotto
http://corais.org/sites/default/files/orquestra_editado.mp3
http://www.iteia.org.br/audios/cobertura-colaborativa-na-teia-nacional-da-diversidade-2014
http://www.iteia.org.br/audios/cobertura-colaborativa-na-teia-nacional-da-diversidade-2014
http://www.iteia.org.br/audios/entrevista-dj-big
http://www.iteia.org.br/audios/entrevista-marcia-rollemberg
http://www.iteia.org.br/audios/teia-sonora-entrevista-darlan-soares-de-palmas-to
http://www.iteia.org.br/audios/teia-sonora-entrevista-darlan-soares-de-palmas-to
http://www.iteia.org.br/audios/novos-decretos-da-lei-86661993
http://radioamnesia.wikispaces.com/
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 Qual o modelo de representação da TEIA Nacional? 

http://www.iteia.org.br/audios/qual-o-modelo-de-representacao-da-teia-

nacional 

 Carta de Natal na Íntegra 

http://www.iteia.org.br/audios/a-carta-de-natal-na-integra  

 V Forum Nacional dos Pontos de Cultura encerra-se com erros 

http://www.iteia.org.br/audios/iv-forum-nacional-dos-pontos-de-cultura-

encerra-se-   

 V Forum Nacional dos Pontos de Cultura - Rádio Amnésia 

http://www.iteia.org.br/audios/v-forum-nacional-dos-pontos-de-cultura-na-

radio-  

 Orquestra de tambores de Alagoas no Palco Livre - Rádio Amnésia 

http://www.iteia.org.br/audios/orquestra-de-tambores-de-alagoas-na-teia-

sonora 

 Produção de 04 vinhetas sobre a Teia da Diversidade, programa Ritmos da 

diversidade, abertura para videoclipes, e de chamada da Rádio Amnésia. 

 

Figura 9 - Entrevista com Mestres de Cultura Popular do Ceará 

 

Figura 10 - Programação da Radio 
Amnésia em andamento 

 

http://www.iteia.org.br/audios/qual-o-modelo-de-representacao-da-teia-nacional
http://www.iteia.org.br/audios/qual-o-modelo-de-representacao-da-teia-nacional
http://www.iteia.org.br/audios/a-carta-de-natal-na-integra
http://www.iteia.org.br/audios/iv-forum-nacional-dos-pontos-de-cultura-encerra-se-
http://www.iteia.org.br/audios/iv-forum-nacional-dos-pontos-de-cultura-encerra-se-
http://www.iteia.org.br/audios/v-forum-nacional-dos-pontos-de-cultura-na-radio-amnesia
http://www.iteia.org.br/audios/v-forum-nacional-dos-pontos-de-cultura-na-radio-amnesia
http://www.iteia.org.br/audios/orquestra-de-tambores-de-alagoas-na-teia-sonora
http://www.iteia.org.br/audios/orquestra-de-tambores-de-alagoas-na-teia-sonora
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Ações de Comunicação para a TEIA 

Processos Seletivos 

Processo Seletivo para Cadastro de Propostas de Marca Oficial da Teia 

Nacional da Diversidade  (Anexo V)  

Concepção e Coordenação, em parceria com a Coordenação-Geral de 

Cooperação, Articulação e Informação/SCDC/MinC - aberto a pessoas físicas, 

brasileiras, profissionais ou amadores, com idade mínima de 18 (dezoito anos) anos na 

data da apresentação da inscrição, que comprovassem ser integrantes de Pontos de 

Cultura, Pontões de Cultura, Pontos de Memória, Pontos de Leitura ou de públicos da 

diversidade cultural beneficiados por editais da SCDC/MinC.  

Período de inscrições: 06 a 25 de março de 2014. 

Divulgação do resultado: 07 de abril de 2014 

Quantidade de inscrições habilitadas: 09 

Vencedor: Fernando de Souza Silva – Natal/RN 

Ajuda de Custo: R$4.000,00 (quatro mil reais) 

Integrantes da comissão julgadora (Ata de reunião final, Anexo VI):  

 Carlos Eduardo Lima Bezerra  

(representante do Portal ITEIA - Recife/PE); 

 Luiz Carlos Menezes Dantas  

(integrante do GT TEIA e representante da CNPdC); 

 Adriano de Angelis 

(consultor de comunicação para a TEIA Nacional); 

 Danielle Paes Gouveia  

(integrante do GT TEIA - SCDC/MinC); 

 Pedro Azevedo Vasconcellos  

(integrante do GT TEIA - SCDC/MinC); 

 Josiane Ribeiro  

(representante da Rede Saúde e Cultura/Fiocruz). 
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Figura 11 - Logomarca oficial da TEIA Nacional da Diversidade 

 

Processo Seletivo para Cobertura Colaborativa de Comunicação para a 

Teia Nacional da Diversidade  (Anexo VII) 

Concepção e Coordenação, em parceria com a Coordenação-Geral de 

Cooperação, Articulação e Informação/SCDC/MinC – divulgação da TEIA Nacional por 

meio de diferentes linguagens e segmentos de mídia tais como fotografia, captação e 

edição de vídeos, tratamento de imagens (fotos e vídeos), streaming, web-radio, web-

TV, criação de artes e design, mobilização e monitoramento de redes sociais, dentre 

outras, utilizando os conceitos de mídia livre, colaborativismo e trocas de experiências. 

Categorias para seleção: 

a) Fotografia; 

b) Rádio/áudio; 

c) Mídias sociais (analistas/mobilizadores e criação de artes e design); 

d) Audiovisual (repórter/entrevistador, captador de imagens e editor de 

imagens). 

As propostas foram analisadas e avaliadas pela Comissão Organizadora da Teia 

Nacional da Diversidade 2014, de acordo com os seguintes critérios:  

a) Avaliação de currículo e portfólio que comprovem experiência em 

ações do mesmo porte e segmento, ou seja – cobertura colaborativa 

em TEIAS e/ou encontros de cultura. 
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b) Disponibilidade de equipamentos de audiovisual, a serem 

detalhados no formulário de inscrição on-line. 

Os selecionados tiveram como compromisso a entrega dos produtos  
de suas atividades na TEIA. 

 

Período de inscrições: 06 a 25 de março 

Divulgação do resultado: 17 de abril de 2014 

Quantidade de colaboradores selecionados: 32 (anexo IV) 

Ajuda de custo: os candidatos selecionados receberam R$150,00 (cento e 

cinquenta reais) para cada período de 8h diárias trabalhadas durante os cinco 

dias de evento. As despesas referentes ao deslocamento, hospedagem e 

alimentação foram custeadas pela organização da organização da Teia Nacional 

da Diversidade 2014. 

 

Contratação de equipes de trabalho 

Equipe base - Brasília 

Para execução das atividades de comunicação digital da TEIA, foi 

realizada a contratação de equipe de comunicação multimídia para concepção 

e execução de Plano Editorial (Anexo VIII) que contemplou as seguintes ações: 

 Produção Audiovisual; 

 Design gráfico;  

 Gestão de redes sociais;  

 Jornalismo;  

 Curadoria e edição de vídeos. 

Campos de Mídia explorados: Mídias Sociais (Redes Sociais e blogs), Mídias 

Públicas (agências, rádios e de Tvs educativas, comunitárias, universitárias, 

legislativas e estatais); Mídias Comerciais (jornais, revistas, portais, agências, 

rádio e TVs); e Plataformas e Redes Sociais em Software Livre; 
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Equipe base - Natal 

Tendo em vista a necessidade de um ponto focal na área de 

Comunicação para realização das ações in loco (Natal) desde a pré-produção da 

TEIA, contratou-se profissional que acumulou as tarefas de assessoria de 

imprensa e coordenação/ monitoramento/execução local de demais atividades 

para divulgação do evento, em consonância com a equipe de Brasília. 

Coordenação da Cobertura Colaborativa TEIA 

Para gerir as ações voltadas à comunicação colaborativa, foram 

contratados profissionais para atuar desde a articulação e capacitação (oficinas) 

dos 32 selecionados para a equipe de cobertura colaborativa ao 

acompanhamento e coordenação das atividades antes e durante a TEIA 

Nacional.  

No relatório de atividades da Coordenação de Cobertura Colaborativa (Anexo IX) 
estão listados todos os produtos e atividades, com respectivos endereços on-

line, realizados pela equipe. 

 

 
Figura 12 - Equipe de cobertura colaborativa em atividade 
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Canais de Divulgação Digital 

Internet  

Portal do MinC: www.cultura.gov.br e 

www.cultura.gov.br/cidadaniaediversidade  

Site oficial da TEIA: www.culturadigital.br/TeiadaDiversidade  

Portal ITeia: www.iteia.org.br/teiadadiversidade    

Plataforma Corais: www.corais.org/teia2014/blog    

 

Mídias Sociais  

Fanpage TEIA Nacional: www.facebook.com/teianacional  - 6.532 curtidas  

Fanpage TEIA Colaborativa: 

www.facebook.com/hashtag/TeiaColaborativa?fref=ts  

TEIA Nacional - Twitter: www.twitter.com/teianacional  

TEIA Colaborativa - Twitter:  www.twitter.com/hashtag/TEIAcolaborativa  

YouTube TEIA Nacional:  www.youtube.com/teianacional 

Instagram: www.instagram.com/teianacional  

Souncloud: www.soundcloud.com/teianacional 

Diáspora: www.diasporabr.com.br/tags/teiacolaborativa   

Fanpage do Portal iTEIA: www.facebook.com/portaliteia  

E-mail 

E-mail: teianacional@cultura.gov.br  

Boletim Informativo – NewsLetter  

Responsável: Equipe-base Brasília  

Periodicidade: semanal (às sextas-feiras). 

Distribuição: mailing da Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural 

(SCDC/MinC), TEIA  e de parceiros; 

Data de início: 25 de abril. 

Quantidade: 04 boletins produzidos. 

http://www.cultura.gov.br/
http://www.cultura.gov.br/cidadaniaediversidade
http://www.culturadigital.br/TeiadaDiversidade
http://www.iteia.org.br/teiadadiversidade
http://www.corais.org/teia2014/blog
http://www.facebook.com/teianacional
http://www.facebook.com/hashtag/TeiaColaborativa?fref=ts
http://www.twitter.com/teianacional
http://www.twitter.com/hashtag/TEIAcolaborativa
http://www.youtube.com/teianacional
http://www.instagram.com/teianacional
http://www.soundcloud.com/teianacional
http://www.diasporabr.com.br/tags/teiacolaborativa
http://www.facebook.com/portaliteia
mailto:teianacional@cultura.gov.br
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Figura 13 - Boletim Informativo da TEIA Nacional da Diversidade 

 

Ações realizadas/Resultados – Comunicação Institucional  

Equipes-base Brasília e Natal  

 
Áudio 

Produção de boletim de áudio de 30 segundos, divulgado em sites e outros 

espaços de mobilização, com breve apresentação da TEIA Nacional e convite para 

participação da sociedade. 

 

Vídeo 

 Produção de vinhetas, edição de vídeos, cobertura do evento – 

www.facebook.com.br/TeiaNacional ; 

 Transmissão ao vivo da programação da TEIA – TV TEIA, 

responsabilidade compartilhada entre todas as equipes de comunicação 

da TEIA. 

http://culturadigital.br/teiadadiversidade/tvteia/  

http://www.facebook.com.br/TeiaNacional
http://culturadigital.br/teiadadiversidade/tvteia/
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Figura 14 - Vinheta de Boas-Vindas da TEIA Nacional da Diversidade 

 
 
Acervo TEIA – Memória 
 

Realização de pesquisa, coleta, seleção e disponibilização da memória das TEIA 

Nacionais, edições de São Paulo (2006), Minas Gerais (2007), Brasília/DF (2008) e Ceará 

(2010),  em espaço virtual (site oficial da TEIA da Diversidade e redes sociais) para 

acesso público a arquivos em diferentes formatos (texto, áudio, fotos e vídeo). 

 Áudios história e TEIA 2014 - https://soundcloud.com/teianacional/   

 Fotos história e TEIA 2014 - https://www.flickr.com/photos/121421067@N06 

 Vídeos história e TEIA 2014 - https://www.youtube.com/user/teianacional   

 

Assessoria de imprensa 

Ações de divulgação da programação da TEIA: 

 Envio de releases de divulgação da TEIA para mídia local (imprensa de Natal) e 

nacional; 

 Produção de pautas especiais oferecidas à imprensa; 

 Produção de 27 notícias para o site oficial da TEIA Nacional; 

 Assessoria, organização e acompanhamento de atendimento a entrevistas; 

 Atendimento às demandas de informação e entrevistas solicitadas por 

jornalistas; 

 Atendimento à Imprensa e acompanhamento de entrevistas;  

https://soundcloud.com/teianacional/
https://www.flickr.com/photos/121421067@N06
https://www.youtube.com/user/teianacional
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 Montagem/organização de mailing de imprensa nacional e local;  

 Organização de clipping diário de informações veiculadas na mídia (167 notícias 

catalogadas, Anexo X);  

 Produção de conteúdo para a Voz do Brasil (EBC). 

 Produção/acompanhamento de mensagens em vídeo para divulgação da TEIA: 

o Ministra Marta Suplicy;  

o Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural; 

o Comissão Nacional dos Pontos de Cultura; 

o Comissão Potiguar dos Pontos de Cultura. 

Tabela 1 - Cronograma de entrevistas/Cobertura Jornalística – imprensa externa 

Veículo Entrevistado Segmento/ Instituição Data Assunto Transmissão 

EBC Pedro Vasconcellos SCDC/MinC 16/05 
Panorama da TEIA 

da Diversidade 
Gravação 

Radio UFRN 
FMU 

Rodrigo Bico Rede local de pontos 
de cultura/ Sociedade 

Civil 

21/05 Mostra Artística 
TEIA 

Gravação 

EBC Márcia Rollemberg SCDC/MinC 21/05 Panorama da TEIA 
da Diversidade  

Ao vivo 

Pai Lula CNPdC/ Sociedade 
Civil 

Religião de matriz 
africana 

Pedro Vasconcellos SCDC/MinC Gestão do 
Programa Cultura 

Viva 

Rede InterTV - 
Globo 

Pedro Vasconcellos SCDC/MinC 21/ 05  Ao vivo 

TV Assembleia 
Programa 
Cafundó  

 

- 
- 

21/05 
Cobertura do 

Cortejo Gravação 

Orquestra de 
Berimbau 

Membros do grupo 21/05 Mostra Artística 
TEIA 

Gravação 

Folia de Reis de 
André Quicé 

21/05 Mostra Artística 
TEIA 

Gravação 
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TV Colaborativa Marcia Rollemberg SCDC/MinC 21/05  Site ITEIA 

TV Assembleia Reisado do Mestre 
Zé Augusto 

Membros do grupo 21/05 Mostra Artística 
TEIA 

Gravação 

TV Cabuji – 
BOM DIA RN 

Márcia Rollemberg 
e Marcos André 

SCDC e SEC/MinC 22/05  Gravação 

Rede InterTV - 
Globo 

Rodrigo Bico Coord. Mostra 
Artística 

22/05 Mostra Artística 
TEIA 

Gravação 

Coletiva de 
Imprensa 

Marta Suplicy Ministra da Cultura 22/05  - 

TV Brasil  

 
Radio UFRN 

FMU 

 

TVU  

Tribuna do 
Norte 

 

TV Band  

TV Cabuji – 
Globo 

 

TV Cidade  

Rádio On-line  

Rádio 
Comunitária 

 

Novo Jornal  

TV Câmara  

Site LGBT  

TV Assembleia  

Portal EBC  
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Rádio Nacional  

Revista Raça  

Ponta Negra  

Rádio Nacional  

TV Cabuji/ Bom 
dia RN 

Marcia Rollemberg SCDC/MinC 22/05  Gravação 

Rádio Nacional Pedro Jatobá Coordenador da 
Cobertura 

Colaborativa 

22/05  Ao vivo 

TV Assembleia - 
Programa 
Cafundó 

Grupos da Mostra 
Artística 

Artistas 22/05 Mostra Artística 
TEIA 

Gravação 

EBC Márcia Rollemberg SCDC/ MinC 23/05   

TV Assembleia Pedro Vasconcellos SCDC / MinC 23/05   

BAND Márcia Rollemberg SCDC/MinC 23/05 Panorama da TEIA, 
Comissão dos 

Pontos de Cultura e 
Mostra Artística 

Gravação 

Leandro Danton Representante do 
CNPC 

 

Fábio Carvalho 
Coord. Mostra 
Artística/TEIA 

 

 

Redes Sociais 

 

Para divulgação nas redes sociais, foram realizadas ações de webmobilização 

(“ondas”) e interação via Facebook, Twitter e email. 

 Fanpage TEIA Nacional (Facebook) -  https://www.facebook.com/TeiaNacional 

6.350 curtidas 

 Perfil TEIA Nacional (Twitter) - https://twitter.com/TeiaNacional 

o Pré-TEIA: 45 posts publicados (Twitter e Facebook); 

https://www.facebook.com/TeiaNacional
https://twitter.com/TeiaNacional
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o Durante a TEIA: 83 posts e 02 albuns de fotos publicados (Twitter e 

Facebook). 

o  122 mensagens recebidas inbox pelo Facebook; 

Obs.: 13 interações não realizadas por motivos diversos.  

 

 Fanpage Cidadania e Diversidade (Facebook): 

https://www.facebook.com/CidadaniaeDiversidade  

o 31 posts (compartilhados das fanpage do MinC e da TEIA Nacional) 

.  

Figura 15 - Fanpage da TEIA Nacional da Diversidade 

 

 

Figura 16 - Post sobre a TEIA Nacional da Diversidade no Twitter 

 

https://www.facebook.com/CidadaniaeDiversidade
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Estatísticas de Acesso – Fanpage Teia Nacional da Diversidade 

 

 

Figura 17 - Alcance de visualizações no período de 1º/04 a 15/06/2014 
 

 

 

Figura 18 - Alcance das “Curtidas” 

 

 

 

Figura 19 - Alcance geral de visualizações 
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Figura 20 - Pico das "Curtidas" – 15 de abril 

 

 

Figura 21 - Pico de “Curtidas” – 22 de maio 

 

 

Figura 22 - Evolução das "Curtidas" 
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Figura 23 - Perfil das publicações 

 

 

Internet  

Site da TEIA Nacional da Diversidade - www.culturadigital.br/TeiadaDiversidade  

O site da TEIA Nacional da Diversidade, lançado em 15 de abril de 2014, foi 

desenvolvido na plataforma Wordpress e hospedado no repositório de blogs do MinC, 

www.culturadigital.br, administrado pela Secretaria de Políticas Culturais. Embora a 

plataforma atualmente utilizada pelo Ministério seja a Liferay, por razões de 

dificuldades operacionais quanto à utilização de recursos indispensáveis no site da 

TEIA (ex.: inscrição de participantes on-line) e também por ter a característica de 

“gestão” compartilhada com sociedade civil (pleito da Comissão Organizadora da TEIA 

Nacional), optou-se pelo uso do gerenciador de conteúdos Wordpress.   

Por meio do site da TEIA, o usuário pôde acessar no site informações sobre 

programação, notícias, memória das teias anteriores, realizar inscrição, transmissão ao 

vivo do evento, entre outros. A alimentação do site, moderada pela equipe de 

comunicação de Brasília, teve contribuições da equipe de Natal e de cobertura 

colaborativa. 

Para garantir melhor visibilidade dados conteúdos produzidos pelas equipes de 

Comunicação Colaborativa e Insitucional, foi disponibilizado no iTEIA um RSS integrado 

à página inicial da TEIA 2014 e também no espaço neste site destinado à cobertura 

colaborativa. 

http://www.culturadigital.br/TeiadaDiversidade
http://www.culturadigital.br/
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O site da TEIA Nacional da Diversidade utiliza o Creative Commons para 
permissão de compartilhamento e uso de seu conteúdo e de seus 

colaboradores. 

 

 

Figura 24 - Página de imprensa no site da TEIA Nacional da Diversidade 

Portal MinC - www.cultura.gov.br  

A Assessoria de Comunicação Social do MinC colaborou com a SCDC na 

produção e divulgação de notícias da TEIA em espaços de destaque no Portal do MinC , 

assim como enviou correspondentes para cobertura integral da TEIA Nacional, equipe 

de cerimonial para solenidade com a presença da ministra. 

 

 

Figura 25 - Notícia sobre a TEIA Nacional no Portal do MinC 

 

 

http://www.cultura.gov.br/
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Figura 26 - Compartilhamento de “post” da TEIA Nacional na fanpage do MinC 

 

Peças de divulgação para a WEB 

Foram contratados diretores de arte (equipe-base de Brasília) para concepção e 

desenvolvimento de projetos gráficos para peças virtuais de divulgação (“Memes”) da 

TEIA. Por razões operacionais, o designer inicialmente contratado para prestação dos 

serviços foi substituído por outra profissional após o primeiro mês de atividades. 

Em parceria com a ASCOM/MinC, foram produzidas duas peças de divulgação 

para impressão e distribuição durante o evento: Revista MinC – Edição Especial TEIA e 

Catálogo de Programação Geral. No entanto, devido ao curto prazo entre finalização e 

aprovação de conteúdo (Revista), bem como a indefinição da programação (Catálogo), 

disponibilizou-se apenas a versão digital de ambos nos canais de divulgação on-line da 

TEIA. 
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Figura 27 - Capa da Revista MinC - Edição Especial  
 

Figura 28 - Matéria no interior da Revista MinC 

 

 

Figura 29 - Capa do Catálogo de 
Programação  

 

Figura 30 – Interior do Catálogo 

 

 

Figura 31 - Meme "+ de 4 mil curtidas” na  
fanpage da TEIA 

 

Figura 32 - Meme “endereços” de sites e 
redes sociais da TEIA 
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Figura 33 - Meme "Cine TEIA"  

 

Figura 34 - Meme “Contagem regressiva para a TEIA” 

 

 

Figura 35 - Meme "Clipping" da TEIA 

 

Figura 36 - Meme "Dia Nacional do Cigano". 

 

 

Figura 37 - Meme “Informações Úteis” 

 

Figura 38 - Meme “Inscrições abertas para a TEIA” 
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Figura 39 - Meme “Programação diária” 

 

Figura 40 - Meme “Cultura Digital” 

 

 

Figura 41 - Post "Dia Nacional do Cigano” na fanpage da TEIA 

 

 

Figura 42 – Sugestão de compartilhamento de "capa" temática na fanpage da TEIA 

 

Peças de divulgação - impressão 

A concepção e execução das peças gráficas para impressão seguiu os critérios 

de desenvolvimento das peças virtuais (“Memes”), como tipografia, cores e ícones. A 
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produção das peças impressas foi distribuída entres as equipes-base de Brasília e Natal 

e ASCOM/MinC (revista e catálogo de programação geral). A gestão da impressão do 

material foi compartilhada entre as equipes-base (registros fotográficos das peças, 

Anexo XI). 

Sinalização 

 

 

Figura 43 

Backdrop Territórios Tradicionais 
Impressão digital em lona, 4m x 2m, 4/0, 
acabamento em ilhós. 
01 unidade 

 

 

Figura 44 

Backdrop Palco da Ribeira 
Impressão digital em lona, 5m x 3m, 4/0, 
acabamento em ilhós. 
01 unidade 

 

 

 

Figura 45 

Backdrop Anfiteatro UFRN 
Impressão digital em lona, 6m x 3m, 4/0, 
acabamento em ilhós. 
01 unidade 

 

 



38 
 

 

Figura 46 

Backdrop Auditório 
Impressão digital em lona, 7m x 2m, 4/0, 
acabamento em ilhós. 
01 unidade 

 

 

 

 

Figura 47 

Testeira Palco da Ribeira, 01 unidade 
Impressão digital em lona, 14m x 1m, 4/0, acabamento em ilhós. 

 

 

Figura 48 

Testeira Anfiteatro UFR, 01 unidade 
Impressão digital em lona, 18m x 1m, 4/0, acabamento em ilhós. 

 
 

 

Figura 49 

Testeira Tenda da Diversidade, 01 unidade 
Impressão digital em lona, 10m x 1m, 4/0, acabamento em ilhós. 

 

 

 

Figura 50 

Tenda Territórios Tradicionais, 01 unidade 
Impressão digital em lona, 10m x 1m, 4/0, acabamento em ilhós. 

 

 

 

Figura 51 

Tenda Feira da Economia Solidária, 01 unidade 
Impressão digital em lona, 10m x 1m, 4/0, acabamento em ilhós. 
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Figura 52 

Testeira de Acesso, 01 unidade 
Impressão digital em lona, 10m x 1m, 4/0, acabamento em ilhós. 

 

 

 

Figura 53 

Banner – Mapa das tendas TEIA/UFRN 
Distribuído nas dependências da TEIA 
Material: impressão digital em lona;  
0,9m x 1,1m, 4/0, canaleta e corda. 
04 unidades  

 

 

 

Figura 54 

Banner para divulgação das parcerias 
Distribuído nas dependências da TEIA 
Material: impressão digital em lona;  
0,9m x 1,1m, 4/0, canaleta e corda. 
20 unidades  
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Figura 55 

Banner de programação geral  
Divulgação no desembarque do 
Aeroporto de Natal/RN 
Material: impressão digital em lona;  
0,9m x 1,8m, 4/0, canaleta e corda 
03 unidades  

 
 

 

Figura 56 
 

Banner de programação geral 
Divulgação nas instalações das 
instituições parceiras 
Material: impressão digital em lona;  
0,9m x 1,2m, 4/0, canaleta e corda 
30 unidades 

 

Figura 57 

Cartaz 
Divulgação em pontos estratégicos de 
Natal e nas instalações das instituições 
parceiras 
Material: Papel couché fosco, tamanho 
29,7cm x 42cm, 4/0 
300 unidades 
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Figura 58 

 

Sinalização dos estandes da Feira de 
Economia Solidária 
Material: impressão digital em vinil 
adesivo, 59cm x 21cm, 4/0 
25 unidades 

 

 

 

Figura 59 

 

Sinalização das salas de atividades 
Impressão digital em vinil adesivo 
29,7cm x 21cm, 4/0 
45 unidades 

 

Itens para distribuição aos participantes 

 

 

Figura 60 

Bolsa Personalizada 
3.000 unidades 
Serigrafia, 01 cor, (preto, aplicação 
frente e verso), lona crua.  
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Figura 61 

Squeeze personalizado 
Adesivado, 4/0 
2.500 unidades  

 

  

  

Figura 62 

Crachás personalizados (MinC, apoio, 
organização, comunicação,  delegados, 
participantes, mostra e imprensa) 
3.800 unidades 

 

 

Figura 63 

Certificado de participação 
Couché fosco, 21cm x 29,7cm, 4/0 
4.000 unidades 
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Figura 64 

Caneta personalizada 
Serigrafia – 01 cor (preto) 
3.000 unidades 

 

 

 

  

Figura 65 

Bloco de Anotações 
13cm x18cm, capa e verso papel couché 
240g, 4/0, miolo offset 75g, P&B, 50 

folhas  
3.000 unidades 

 

 

 

Figura 66 

Camiseta Participante 
Branca, malha de algodão, serigrafia - 01 
cor (preto, aplicação frente e verso) 
3.000 unidades 
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Figura 67 

Camiseta Produção 
Preta, malha de algodão, serigrafia - 01 
cor (branco, aplicação frente e verso) 
300 unidades 

 

Cobertura colaborativa 

 

 06 oficinas de Formação  

Carga horária: 20h (cada) 

N.° de Participantes: média de 22 dos 30 selecionados na cobertura 

colaborativa da TEIA. 

 Articulação com equipe de comunicação local; 

 Mobilização de voluntários locais; 

 Criação, edição e divulgação de conteúdo; 

 Ambiente Virtual de Gestão Colaborativa da Equipe de Cobertura Colaborativa 

da TEIA, www.corais.org/teia2014  

 Canal para hospedagem do acervo multimídia produzido pela equipe da 

Cobertura Colaborativa da TEIA: www.iteia.org.br/teiadadiversidade  

 Alimentação, de forma descentralizada, do site da TEIA Nacional da 

Diversidade, perfis em redes sociais e outros canais de comunicação e 

divulgação. 

 Entrega de imagens, vídeos e áudios captados pela equipe de cobertura 

colaborativa, editados ou não, reunidos em HD externo para inclusão no 

acervo audiovisual da SCDC; 

 Materiais produzidos (informações detalhadas no relatório de Cobertura 

Colaborativa, Anexo IX) 

http://www.corais.org/teia2014
http://www.iteia.org.br/teiadadiversidade
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o Vídeo: 31 

o Redes sociais diversas: 78 postagens em canais diversos (durante o 

evento)  

o Áudio: 16 

o Galerias de Imagens: 21 

o Textos: 09 

o Notícias: 29 

Durante o credenciamento dos participantes do evento, foi solicitada a 
assinatura de documento que garantia a liberação de uso de imagens em 

licenças livres – modelo sugerido pela equipe de Cobertura Colaborativa para 
uso geral e obtido via Creative Commons 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/br/). 

 

 

Figura 68 - Exibição do material multimídia produzido  
pela equipe da Cobertura Colaborativa no portal ITEIA: 

www.iteia.org.br/teiadadiversidade 

 

 

Figura 69 - Galeria de imagens da TEIA Nacional - portal ITEIA 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/br/
http://www.iteia.org.br/teiadadiversidade
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Figura 70 - Divulgação da TEIA Nacional na fanpage do ITEIA 

 

Ações pós-TEIA 

 

 Programação especial para os 10 anos do Programa Cultura Viva e sanção da 

respectiva Lei; 

 Lançamento de Kit com Box de vídeos e publicação com deliberações dos 

Fóruns, seminários e rodas de Conversa, bem como todo o registro do Fórum 

Nacional dos Pontos de Cultura, promovendo debates acerca da conjuntura 

política, da gestão e da sua produção;  

 Consolidação de banco de dados, com mapeamento de Pontos de Cultura, por 

meio de informações obtidas na TEIA; 

  Consolidação de acervo audiovisual, fotográfico e documental para 

compartilhamento on-line via site institucional – Cultura Viva; 

 Formação de bancos de contato segmentados para envio de notícias, boletins, 

informe e outras informações de interesse; 

 Relatório de monitoramento/comunicação. 
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Considerações 

 

A partir da análise de críticas constantes em relatórios de integrantes das 

equipes de comunicação que atuaram na TEIA, foram listadas recomendações para a 

próxima TEIA Nacional, ou evento de magnitude ou temática similar. São elas: 

 Planejamento:  

o Se houver novos processos seletivos para constituição de equipe de 

cobertura colaborativa, o prazo entre a seleção e o evento deverá ser 

ampliado, a fim de que as ações de comunicação e integração entre 

equipes, mobilização e eventual formação obtenham melhores 

resultados; O processo precisa ser revisto também na descrição das 

atribuições dos colaboradores, para que fique claro desde o processo 

seletivo as responsabilidades de produção diária e total de conteúdo e 

produtos de comunicação. 

o Na formulação de planilha para contratação de profissionais e 

empresas, atentar-se às necessidades e às características dos serviços 

contratados, evitando atribuir tarefas não previstas e, por conseguinte, 

possíveis situações constrangedoras; (acho que precisa ser 

exemplificado. Do que exatamente este item está falando?) 

o Sugere-se a formação/contratação de equipe de comunicação 

multimídia com maior antecedência e duração estendida após o 

término do evento, a fim de que os ajustes nos fluxos de comunicação 

aconteçam a tempo de não interferir na execução das ações previstas 

em cronograma e que as atividades de pré e pós 

produção/comunicação sejam desenvolvidas por completo;  

o Garantir articulação satisfatória para elaboração de grade definitiva de 

programação (com eventuais alterações) com antecedência mínima 

para ações de comunicação. A indefinição ocorrida na TEIA interferiu 

nas ações de comunicação como: produção de material de divulgação e 
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sinalização, logística da cobertura geral do evento e orientação ao 

público; 

 Equipamentos: Necessidade de atenção da produção do evento às 

especificidades dos equipamentos solicitados, por exemplo, para laboratório de 

audiovisual, fundamentais para o desenvolvimento das atividades. 
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Galeria de imagens 

Créditos: Equipes de Cobertura Colaborativa, Comunicação Institucional e ASCOM/MinC . 

 

 

Figura 71 - Reunião com equipe de comunicação  
colaborativa/pré-oficinas 

 

Figura 72 - Abertura do IV Fórum Nacional dos Pontos de Cultura 

 

 

Figura 73 - Abertura do IV Fórum Nacional dos Pontos de Cultura 

 

Figura 74 - Abertura do IV Fórum Nacional dos Pontos de Cultura 

 

 

Figura 75 – Credenciamento dos participantes 

 

Figura 76 - Cultura nos corredores da TEIA 
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Figura 77 - Encontro dos Pontos de Cultura Indígena 

 

Figura 78 - II Encontro Gênero dos Pontos 

 

 

Figura 79 - Mesa 'Participação Popular: democratização dos recursos 
públicos e controle social', IFRN. 

 

Figura 80 - Representantes de diferentes setores da sociedade 
participam dos fóruns, seminários e conferências 

 

 

Figura 81 - Fórum de Culturas Afro-Brasileiras 

 

Figura 82 - Mostra Artística: Orquestra de Berimbaus do Morro do 
Querosene - SP 
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Figura 85 - Aquecimento para o Cortejo: Grupo de Congado 
Moçambique Estrela Guia - MG 

 

Figura 86 - Parada final do Cortejo: Largo da Ribeira 

 

 

Figura 87 - Trajeto do Cortejo 

 

Figura 88 - Diversidade Sexual no Cortejo 10 Anos de Cultura Viva 

 

 

Figura 83 - Cortejo 10 Anos de Cultura Viva 

 

Figura 84 - Aquecimento para o Cortejo - IFRN 
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Figura 89 - IV Seminário Nacional de Acessibilidade em Ambientes 
Culturais e II Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural - UFRN 

 

Figura 90 - IV Seminário Nacional de Acessibilidade em Ambientes 
Culturais e II Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural - UFRN 

 

 

Figura 93 - I Fórum de Gestores e Comunidades dos CEUs 

 

Figura 94 - Homenagem ao Dia Nacional do Cigano na TEIA  
24 de Maio 

 

 

Figura 91 - Estande da Feira de Economia Solidária 

 

Figura 92 - Cultura Afro na TEIA 
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Figura 95 - Gravação de entrevista para veiculação na internet - 
Cobertura Colaborativa 

 

Figura 96 - Programação artística da Rádio Amnésia - Mestres da 
Cultura Popular do Ceará 

 

 

Figura 97 - A ministra da Cultura, Marta Suplicy e o mestre Tião Oleiro 

 

Figura 98 - Solenidade de abertura da TEIA, com a participação da 
ministra da Cultura, secretária da SCDC, parlamentares e autoridades  

 

 

Figura 99 - Apresentação da aula-espetáculo Abdias Nascimento, de 
pai para filho 

 

Figura 100 - Plenária de encerramento da TEIA Nacional da 
Diversidade 
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Figura 101 - Mostra Artística - Afoxé no palco do Largo da 
Ribeira 

 

Figura 102 - Mostra Artística - Culturas Populares  
no palco do Largo da Ribeira 
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OFICINA DE PLANEJAMENTO DA TEIA 2014 
 

COMISSÃO de Comunicação – TEIA 2014 
Participantes:  

Lula Dantas 

Raimundo Melo, 

Leila Lopes 

Josiane Ribeiro 

Anna Paula Nascimento 

Caetano Ruas 

Danielle Paes 

 
 

Proposta PRELIMINAR de ações de Comunicação  
 

Apresentação: O plano de comunicação estratégica para a realização do Fórum Nacional 
dos Pontos de Cultura e da TEIA NACIONAL DA DIVERSIDADE 2014 é determinante para 
que seja possível atingir as metas e os objetivos a curto, médio e longo, isto é: mobilização 
dos agentes de comunicação Cultura Viva; mobilização das redes locais; visibilização das 
ações desenvolvidas desde o processo de construção à volta das caravanas; registro e 
difusão da memória e dos legados gerados por meio da realização da Fórum Nacional dos 
Pontos de Cultura e da TEIA 2014. Trata-se de um instrumento que estimula, dinamiza e 
potencializa a gestão compartilhada entre governo e sociedade civil no alcance dos 
objetivos essenciais do Programa Cultura Viva, por meio do trabalho colaborativo e das 
trocas e vivências compartilhadas. O plano de comunicação valoriza a criatividade da 
comunicação colaborativa e promove a multiplicidade de olhares, saberes e fazeres, 



explorando as mais diversas mídias, linguagens e meios de difusão e circulação 
associadas à diversidade de expressões linguísticas e culturais que compõem a Rede 
Nacional dos Pontos de Cultura, ressaltando o protagonismo, a alteridade e a cooperação 
da Rede. Ao elaborá-lo, o GT de comunicação leva em consideração todo o processo de 
articulação, construção, mobilização, produção, registro e difusão antes, durante e após o 
Fórum Nacional dos Pontos de Cultura e a TEIA 2014. 
 
Conceitos:  Comunicação afirmativa, inclusiva, colaborativa e sustentável. 
 
Princípios: 
 

● Promover o protagonismo, a alteridade e a articulação entre os agentes de comunicação 

por meio da cobertura colaborativa; 

● Valorizar as experiências e a diversidade, estimulando a articulação em rede dos Pontos, 

Pontinhos, Pontões, Pontos de Cultura Indígena, Pontos de Mídias Livres, Pontos de 

Memória, Pontos de Leitura, Pontos de Cultura e Saúde e Agentes Cultura Viva - Rede 

Nacional dos Pontos de Cultura; 

● Envolver profissionais, especialistas e as experiências de comunicação que compõem a 

Rede Nacional dos Pontos de Cultura; 

● Fortalecer os potenciais do Programa com ênfase na diversidade de seus agentes na 

promoção da comunicação afirmativa; 

● Priorizar ações colaborativas e o uso de ferramentas livres; 

● Fortalecer a comunicação dos Pontos e das ações temáticas do Programa Cultura Viva; 

● Atuar com a diversidade de mídias – rádio, internet, fotografia, audiovisual e outras 

possibilidades; 

● Ser inclusiva e proporcionar acessibilidade; 

● Desenvolver produtos para circular as iniciativas e experiências da Rede dos Pontos; 



● Adoção e promoção de práticas responsáveis com o meio ambiente. 

 

1. Identidade visual 

Será construída através de um concurso para a Rede Nacional dos Pontos de Cultura. 

PS: Após a escolha da logo, será contratada uma agência de Publicidade para tratar da 

identidade visual e produzir as peças e produtos de comunicação da TEIA 2014. 

2. Cobertura jornalística 

Acionamento de assessorias de comunicação dos parceiros envolvidos, imprensa local e 
nacional.  
ASCOM MINC, ASCOM SCDC 
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO 
 

3. Cobertura Colaborativa 

O quê? Edital de seleção que contemple diferentes linguagens/mídias (fotografia, rádio, 
fotografia, audiovisual, mídias sociais, etc.), que respeite a distribuição das vagas por 
região/Estado do país. 
Como? Edital com seleção para 02 agentes de comunicação Cultura Viva por Estado (que 
não sejam delegados) a partir de portfólio, assim distribuídos: 10 vagas para fotografia, 05 
vagas para rádio/áudio, 10 vagas para mídias sociais e 15 vagas para audiovisual (05 
equipes de 03 pessoas – repórter/entrevistador, captador de imagens e editor). Os 
selecionados deverão possuir os equipamentos de produção e terão obrigação de entregar 
produtos de comunicação que serão disponibilizados antes, durante e após o Fórum e a 
TEIA. 
O grupo de comunicação se reunirá diariamente em núcleo de produção para realização 
dessas tarefas. 
 
- Articulação com equipe de comunicação local; 
- Articulação com delegados-comunicadores; 



- Captação de voluntários locais; 
- Potencialização dos recursos das redes sociais; 
- Criação, edição e divulgação de conteúdo; 
- Articulação com Pontão Iteia; 
- Articulação com a equipe de comunicação institucional da Teia. 
 
Produtos pós Evento:  
 
 

4. Fotografia 

Pós-evento: 
 

● Edição por uma curadoria composta pelo GT de Comunicação das imagens produzidas na 

Teia para exposição; 

●  Produção de exposição;  

● Exposição com cerca de 30 – 40 painéis que retratem as ações da Teia da Diversidade 

2014; 

● Serão feitas 09 cópias da exposição que serão exibidas em evento promovido pelas  RRs 

do MinC e publicadas nos sites do MinC e da CNPdC; 

● Uma curadoria composta pelo GT de Comunicação editará 01 livro com o registro do 

Fórum Nacional dos Pontos de Cultura, dos Fóruns de Gestores do PCV, dos Seminários 

e Rodas de Conversa, documentos da Teia, fotos. 

 
 

5. Vídeos 

Pós-evento: 
 

● Curadoria e exibição de vídeos que retratem as ações da Teia da Diversidade 2014; 



● Resultado esperados: Box de DVD distribuído à Rede Nacional dos Pontos de Cultura com 

entrevistas, reportagens, mostras, documentários relativos à TEIA, etc.; 

● As Regionais do MinC, juntamente com as SeCults, e a Rede Nacional dos Pontos de 

Cultura e Cineclubes dos estados realizarão ações pós-Teia de circulação da mostra com 

lançamento de box de vídeos e com livro de deliberações dos Fóruns, Seminários e Rodas 

de Conversa e todo o registro do Fórum Nacional dos Pontos de Cultura, promovendo 

debates acerca da conjuntura política, da gestão e da produção dos PCs. 

  
6. Mobilização  

Linguagens, ferramentas 

Pré-evento: 
 

● Hungout, spot de vídeo, comunicação para mobilização (necessário montar “mini 

agência/base” para produção de áudio, vídeo e material gráfico); 

● Realização de oficinas de capacitação de comunicação para mobilização da TEIA 

(parceria SERPRO, Telecentros, etc); 

● Mapeamento de rádios e TVs comunitárias e Rádio Poste, por exemplo;  

Durante: 
 

● Realização de oficinas de capacitação de comunicação para mobilização da TEIA 

(parceria SERPRO, Telecentros, etc); 

● Ação nos bairros – levar as comunidades à TEIA por meio de intervenções dos Pontos de 

Cultura locais em 04 pontos estratégicos da cidade; 

● Programação paralela ao FNPdC - congregar as redes estaduais dos Pontos de Cultura 

estaduais de forma que desenvolvam atividades junto à comunidade local - com ênfase às 

ações de intervenção urbana e cineclubismos - durante os dias do Fórum e da TEIA. 



Pós-evento: 
● Banco de dados consolidado; 
● Relatório de monitoramento/comunicação; 
● Mapeamento de Pontos de Cultura e contatos. 

 
7. Acessibilidade 

Pré-evento 
 

● Articulaçâo de Pontos de Cultura locais orientados ao segmento; 

● Parceria com o núcleo da Universidade/RN e associações de pessoas com 

necessidades especiais; 

● Levantamento de todas as demandas referentes à acessibilidade no que diz respeito 

à fruição da comunicação. 

Durante 
 

● Parceria com Pontos de Cultura orientados ao segmento; 

● Realização de ações inclusivas. 

● Audiodescrição; 

● Legendas; 

● Acessibilidade física; 

● Libras; 

● Estenotipia. 

 
8. Veículos / peças de divulgação 

WEB 
 

● Renovação do site do CNPdC e uso dos espaços disponíveis para uso oficial do evento; 



● Mídias sociais. Ex.: 

- Criação de hashtag; 
- Divulgação da TEIA via onda de tag (marcação de usuário); 
- Imprensa nacional e local. 

 
Peças Gráficas - Desenvolvimento de projeto gráfico  

● Sinalização 

● Banners, backdrop, fundo de palco, painéis expositivos, etc 

● Distribuição 

Pendrive com publicações, pasta, blocos de anotações, folder, sacola, caneta, etc.  
 
Fórum de Comunicadores 
 

9. Infraestrutura 

Pré-evento: 
 

● Miniagência – comunicação para mobilização. 

Durante: 
 

● Miniagência – comunicação para socialização de informação; 

● Núcleo de produção (espaço climatizado, equipado e subdividido para atividades 

específicas – imprensa institucional, colaborativa e central de informações), para grupo de 

comunicação, no local do evento, para realização das respectivas tarefas; 

● Acampamento estruturado (banheiro, segurança, água, iluminação, entre outros), próximo 

ao local de evento para uso e ocupação de fazedores de cultura e integrantes dos Pontos 

de Cultura (1000 pessoas). PRODUÇÃO  

● Locação de equipamentos. 



 
Encaminhamentos 
 
- Solicitar o backup dos resultados da Teia de Fortaleza; 
- Logomarca: proposta de retomar os encaminhamentos das reuniões das Comissões 
Nacionais dos Pontos de Cultura – CNPdC; 
 - Formação de e-group de comunicação executiva da TEIA 
- Próxima reunião de Comunicação – 16/02 
- Deadline para apresentação de plano de Comunicação – dia 21/02 
 
CRONOGRAMA 
 

1.  IDENTIDADE VISUAL Concurso Logo TEIA 2014 Mês / Início  Mês / Final  

 
O quê? Marcas, Peças, 
Ícones e Produtos; 

Elaboração do Texto para a 
Chamada  

29.01 03.02 

 Ambiente para hospedagem 03.02  10.02 

 Seleção das propostas  11.02 17.02 

 Envio para agência  18.02   

2. Cobertura Jornalística 
Institucional  
 

        
a) Contratação de 
coordenação de comunicação 
institucional; 
 
b) Contratação de assessorias 
de comunicação dos parceiros 

 
a) março  
 
 
 
b) maio  

 
a) junho 
 
  
 
b) maio  



envolvidos, imprensa local e 
nacional. 
 

3. Cobertura Colaborativa  Elaboração Edital chamada 
para os agentes de 
comunicação colaborativa 
cultura viva 
 

01.02 09.02 

         
Inscrições dos agentes  
 

10.02 23.02 

         
Seleção dos portfólios 
 

24.02 28.02 

         
Resultado da seleção 
 

- 28.02 

4. Mobilização a) Montagem mini agência de 
mobilização em comunicação 
colaborativa Brasília 
 
b) Montagem mini agência de 
mobilização em comunicação 
colaborativa Natal  
 

03.03 a) 03.04 
 
 
 
b) maio  



 Oficinas de capacitação 
agentes da mini agência 
(Brasília e Natal) 
 

04.03 15.03 

5. Reuniões sistemáticas 
do GT Comunicação   

Planejar, organizar, 
ambientalizar, trocar 
formatação equipe, ajustes  

16.02 
(Brasília) 
Março 
(Natal) 
Abril (Natal) 
 

17.02 
 

6. Contratações  Coordenação geral, 
assessorias  

Fevereiro, 
março e 
abril 

 

 
 
 
 



 
 
Possíveis parcerias 
 
Rede Nacional dos Pontos de Cultura; Pontão ITEIA; SAV/MinC; Empresa Brasileira de 
Comunicação (EBC); Ministério das Comunicações; Ministério da Educação; SERPRO; TV 
Câmara; TVs Públicas e Abertas; TVs Comunitárias; Rádios Comunitárias; IFRN; UFRN; 
Canal Futura; Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária (ABRAÇO); Associação 
Brasileira de Televisão Universitária (ABTU); Associação das Rádios Públicas do Brasil 
(ARPUB); Associação Software Livre; Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação 



Social (ENECOS); União dos Cineclubes, Núcleo de Mobilização e Ocupação dos 
CEUS das Artes (SEC), ASCOM Fundação Palmares 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 



TEIA  Nacional  da  Diversidade  2014

Plano  Editorial

Missão

Realizar a cobertura multimídia da TEIA da Diversidade 2014, com estratégia 
transmídia e cross-posting, envolvendo redes sociais, mídias públicas e 
assessoria de imprensa, para mobilizar, incentivar a participação e divulgar o 
evento, que será realizado de 19 a 24 de maio. 



Objetivos  

Mobilizar e incentivar integrantes de Pontos de Cultura, Redes  de Diversidade 
e outros grupos de interesse a participar da TEIA da Diversidade 2014. 

Oferecer às pessoas  em geral oportunidade de se informar, por meio de 
entrevistas, transmissões  ao vivo, textos, fotos, artes e vídeos sobre as  
atividades, temas e resultados da TEIA da Diversidade. 

Dar visibilidade aos diversos atores do Programa Cultura Viva ligados aos  
governos federal, estaduais e municipais e também àqueles ligados a 
entidades da sociedade civil. 

Contribuir, com conteúdos multimídia, para a constituição de um espaço de 
memória sobre a TEIA enquanto instância nacional de integração, intercâmbio 
e fortalecimento dos Pontos de Cultura e redes de Diversidade que integram o 
programa Cultura Vida, do Ministério da Cultura. 

Assessorar aos porta-vozes e à imprensa na cobertura jornalística da TEIA da 
Diversidade pelas mídias públicas e comerciais. 

Conceito  integrado

Associar diferentes ações de comunicação colaborativa e participativa, com o 
intuito de estimular uma ampla participação de grupos culturais e midialivristas 
para a produção diversificada de narrativas sobre a TEIA da Diversidade. 

O que  é a  TEIA  da  Diversidade?

A TEIA Nacional da Diversidade 2014 –  5º Encontro Nacional dos Pontos de 
Cultura e das redes da diversidade, que integram o Programa Cultura Viva, 
será realizada de 19 a 24 de maio, em Natal (RN). 

Promovida pela Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da 
Cultura (SCDC/MinC) e pela Comissão Nacional de Pontos de Cultura 
(CNPdC), a TEIA 2014 tem o objetivo de fortalecer o exercício dos direitos 
culturais e promover a atuação cultural em rede.

A TEIA da Diversidade será mais abrangente do que as quatro edições  
anteriores da TEIA, realizadas em 2006, 2007, 2008 e 2010. Este ano, além 
dos Pontos e Pontões de Cultura, participam grupos do “Encontro da 
Diversidade”, que agrega segmentos das políticas setoriais atendidos pelo 
Programa Brasil Plural. Fazem parte destes segmentos grupos de Culturas 
Populares, Culturas Indígenas, Culturas Ciganas, LGBT, Crianças, Idosos, 
Juventude, Hip-Hop, Pessoas  com Deficiência, Saúde Mental, Trabalhadores  
Urbanos, Povos  de Terreiro, Quilombolas, Imigrantes, Mulheres, Trabalhadores 
Rurais, Mestres e Griôs.



Eventos  que  integram  a  TEIA  da  Diversidade

Na TEIA da Diversidade, a cultura brasileira se manifesta em mostras artísticas 
–  shows, espetáculos de todo tipo, performances –  e nos diálogos  
proporcionados por seminários, palestras, minicursos, fóruns, exposições, 
debates, rodas de conversa, intercâmbios e intervenções urbanas, feira de 
economia solidária e criativa. 

Veja aqui a 
programação: http://culturadigital.br/teiadadiversidade/programacao/

Locais  de  realização  da  TEIA  da  Diversidade

Campus  da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Campus  do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte (IFRN)

Praça Largo da Ribeira

Teatro Alberto Maranhão

Encontros  preparatórios

Desde julho de 2013, acontecem em todo o Brasil as TEIAS  estaduais, que 
garantem uma grande mobilização para a TEIA da Diversidade e fortalecem os  
vínculos entre os Pontos de Cultura de cada região. Os  encontros preparatórios 
para a TEIA Nacional da Diversidade 2014 já ocorreram no DF, em 21 estados  
do país e, até 10 de maio, serão realizados na Paraíba, Piauí, Pará, 
Pernambuco e Bahia.

É  a primeira vez que o Programa Cultura Viva organiza atividades 
preparatórias em todos os estados antes da edição nacional da TEIA.  Alguns 
destes encontros sediam também Fóruns Estaduais dos Pontos de Cultura, 
que elegem os delegados do Fórum Nacional dos Pontos de Cultura, que 
acontecerá na TEIA da Diversidade.

Momentos de diálogo, intercâmbio e construção coletiva fazem parte das  
TEIAS  estaduais, que também ganham versões regionais, como a TEIA  
Centro-Oeste, e temáticas, como a TEIA Rural do Rio de Janeiro. 

Histórico  das  TEIAS

A primeira edição da TEIA , com o tema” Venha Se  Ver e Ser Visto”, aconteceu 
em 2006, em São  Paulo (SP), dois anos após o início do Programa Cultura 
Viva. O encontro foi motivado pela necessidade haver uma instância nacional 

http://culturadigital.br/teiadadiversidade/programacao/


em que os Pontos de Cultura tivessem oportunidade de se conhecer, trocar 
experiências e ter visibilidade.

Em 2007, foi a vez de Belo Horizonte (MG) sediar o encontro nacional dos  
Pontos de Cultura com o tema “Tudo de Todos”.  As  demais edições 
aconteceram em Brasília (2008) onde o tema foi “Iguais na Diferença”, e em 
Fortaleza (CE), “Tambores Digitais”, em 2010. Ao fim das quatro edições, a 
TEIA foi consolidada como um importante espaço de mobilização e articulação 
da rede dos Pontos de Cultura.

Diretrizes  Editoriais

Linha  editorial

A TEIA da Diversidade inspira uma cobertura dinâmica, ágil e criativa. 

Nosso  desafio é ultrapassar as práticas convencionais de comunicação para 
buscar uma narrativa que seja expressão da vivência, da reflexão e dos 
anseios de um público ativo, coprodutor dos conteúdos.  Há espaço para a 
experimentação de linguagens e formas. 

O foco da cobertura são as pessoas, cidadãos e cidadãs brasileiras, titulares 
de direitos culturais. 

Nossa  pauta precisa olhar os debates, os temas, os fatos e os acontecimentos 
pelo prisma do direito à cultura –  direito de acesso  aos meios de produção 
cultural, fruição e circulação de conteúdos culturais.  

A fala deve ser plural, dando voz aos organizadores e representantes das 
instâncias formais, mas, principalmente aos artistas, ativistas e produtores 
culturais participantes do evento.

A diversidade deve ser observada em todas as fases da produção de conteúdo: 
diversidade de fontes, de enfoque, de formato etc. 

Expressões  conceituais que revelam o espírito da TEIA e devem ser adotados  
como referência para orientar a cobertura em todas as suas  dimensões: 
estética, abordagem, enquadramento, ritmo, entre outros:

• Espaço de diálogo e intercâmbio

• Oportunidade de fortalecimento de direitos culturais

• Encontro e valorização da diversidade cultural

• Momento de articulação e mobilização da rede de Pontos de Cultura

• Ambiente de construção coletiva de cultura

• Conexão entre a cultura e as dimensões  sociais, políticas e econômicas.



Públicos

• Integrantes dos Pontos de Cultura e de Redes  da Diversidade –  
Programa Cultura Viva.

• Sociedade em geral

• Mídias públicas e mídias comerciais

Referências  estéticas

• Formas orgânicas, lúdicas e sinestésicas

• Linguagem iconográfica

• Blocos de cores

• Referências à cultura brasileira

Tipos  e formatos  de  conteúdos

Audiovisual  

Edição vídeos curtos/remix + gravação de entrevistas + suporte hangouts + 
boletins de áudio + transmissões  por streaming

Designer  

Criação de Artes + Memes  + video designer

Gestão  de  redes  sociais

Produção de posts, respostas e interatividade nas redes do Facebook, Twitter e 
Youtube, Corais, JuntaDados e outras software livre indicadas pela equipe da 
cobertura colaborativa.

Jornalismo

Produção de matérias para o site, produção de releases, produção de textos 
para Redes  Sociais, produção e distribuição de News letter.

Curadoria

Busca, mapeamento, seleção e reempacotamento de conteúdos pré-
existentes.

Campos  de  Mídia

Mídias Sociais (Redes  Sociais e blogs)

Mídias Públicas (agências, rádios e de Tvs educativas, comunitárias, 
universitárias, legislativas e estatais)



Mídias Comerciais (jornais, revistas, portais, agências, rádio e TVs)

Mídia,  plataformas  e ferramentas  da  Cobertura

Site  oficial

Responsáveis: equipe-base Brasília e Ascom/SCDC

www.culturadigital.br/teiadadiversidade

Atualizado diariamente, é o espaço de divulgação das informações 
institucionais sobre o processo  de organização e de realização da TEIA da 
Diversidade. Campos  informativos:

Teia e Cultura Viva: informações sobre a TEIA e o Programa Cultura Vida

Programação: programação oficial do evento. 

Inscrições: formulário de inscrição.

Localização e serviços: informações aos participantes.

Contatos imediatos: campo de interação entre internautas e coordenação da 
TEIA.

TV TEIA: espaço de distribuição de conteúdos audiovisuais.

Rádio TEIA: espaço de distribuição de conteúdos em áudio.

Fotos: galeria de fotografias sobre a TEIA.

Imprensa: áreas de distribuição de informações à imprensa.

Galeria Multimídia: distribuição de conteúdos multimídia. 

Notícias: área multimídia de distribuição de notícias sobre a TEIA.

Memória: espaço de divulgação do acervo da TEIA.

Reúne documentos na íntegra; discursos; pronunciamentos; convites, 
formulários e agenda oficial entre outros conteúdos formais do evento.

Centraliza notícias, reportagens, informações, avisos  e orientações aos  
participantes, desde inscrições até programação dos eventos integrantes da 
TEIA. 

Reúne todos os links que direcionam para Redes  Sociais e plataformas da 
cobertura da TEIA da Diversidade. 

Traz conteúdos do acervo e recupera a história da TEIA desde 2006. 

http://www.culturadigital.br/teiadadiversidade


Plataformas  e Redes  Sociais  em  Software  Livre

Responsável: equipe de comunicação colaborativa

Espaços centrais de conversação, colaboração e compartilhamento de 
conteúdos dos Pontos de Cultura e da TEIA. Serão os pilares para difundir os  
conceitos da TEIA da Diversidade, inserir seus temas de fluxos de informação 
das redes, engajar o público e mobilizar os participantes que irão a Natal/RN.

ITeia   - Portal que reúne o acervo da produção multimídia de centros culturais 
nacionais e internacionais, integrando e relacionando conteúdos das redes 
atuais, como por exemplo, o projeto Pontos de Cultura e o programa Casa  
Brasil.

Corais  - Plataforma que desenvolve, capacita e reúne projetos colaborativos 
- http://corais.org/dashboard

JuntaDados  –  Plataforma que fomenta a apropriação de tecnologias livres 
para documentação e produção audiovisual, assim como a sua distribuição 
pela internet e a comunicação em rede. https://juntadados.org

Noosfero  - Plataforma web para redes sociais, discussão temática, agenda 
de eventos e inteligência coletiva para a economia solidária. http://noosfero.org

CulturaDigital  –  plataforma pública de compartilhamento de conteúdos 
- http://culturadigital.br

RNP  –  Rede  Nacional  de  Pesquisa:  canal da TEIA dentro da 
plataforma rnp.br para armazenamento de vídeos e áudios e distribuição de 
sinal de streaming audiovisual - rnp.br

Redes  Sociais  em  Software  Proprietário

Responsáveis: equipe-base Brasília e Ascom/SCDC

Espaços  complementares de conversação, colaboração e compartilhamento de 
conteúdos sobre a TEIA da Diversidade. 

Facebook  www.facebook.com/teianacional

Usado para conversação, interação e compartilhamento de conteúdos entre os 
diversos  públicos. Participa do processo de mobilização, segue um ritmo que 
permite o diálogo e a reflexão. É  um bom ambiente para tratar as informações 
mais conceitualmente, desenvolvendo uma narrativa e uma estética próprias, 
construídas a partir da evolução da TEIA e do fluxo da rede. (artes, 
fotolegendas, textos explicativos, pequenos vídeos).

Twitter  www.twitter.com/teianacional

http://www.twitter.com/teianacional
http://www.facebook.com/teianacional
http://rnp.br/
http://rnp.br/
http://culturadigital.br/
http://noosfero.org/
https://juntadados.org/
http://corais.org/dashboard


O twitter tem ritmo mais intenso de conversação/divulgação, pulsa no ritmo dos  
acontecimentos –  se temos um evento, uma reunião ou outra atividade 
acontecendo, o twitter deve acompanhar em tempo real.  Também é uma 
plataforma central no processo de mobilização dos participantes da TEIA. 

YouTube  www.youtube.com/teianacional

Canal de distribuição de conteúdos audiovisuais da TEIA da Diversidade e 
também repositório de vídeos da cobertura colaborativa e do acervo da TEIA  
Nacional. 

Instagram  www.instagram.com/teianacional

Plataforma de tratamento e compartilhamento de fotografias e de fotolegendas, 
espaço de compartilhamento das imagens da cobertura colaborativa e 
repositório de acervo de artes da TEIA. 

Souncloud  www.soundcloud.com/teianacional

Plataforma de compartilhamento conteúdos em áudio produzidos pela equipe 
de comunicação, pelas equipes da comunicação colaborativa e, ainda, de 
conteúdos do acervo da TEIA.

Galeria  de  fotos  da  TEIA

Será usado o repositório de fotografia da plataforma da Cultura Digital.

TV  TEIA

Responsável: Equipe-base Brasília e Equipe-base Natal e Equipe Cobertura 
Colaborativa

http://culturadigital.br/teiadadiversidade/tvteia/

Canal da TEIA no Portal da RNP.  Espaço de distribuição de conteúdos 
audiovisuais sobre a TEIA e repositório de vídeos. Será abastecido de acordo 
com o fluxo de produção de vídeos e de transmissões  em streaming.

Rádio  TEIA

Responsável: Equipe-base Brasília e Equipe-base Natal e Equipe Cobertura 
Colaborativa

http://culturadigital.br/teiadadiversidade/radioteia/

RádioWeb criada para divulgar a TEIA da Diversidade, com programação 
gravada e transmitida ao vivo por streaming a partir do Canal da TEIA no Portal 
da RNP.  

Produtos:

Informativo  radiofônico , com um resumo da semana, para divulgação das  
principais atividades da organização e realização da TEIA da Diversidade.

http://culturadigital.br/teiadadiversidade/radioteia/
http://culturadigital.br/teiadadiversidade/tvteia/
http://www.soundcloud.com/teianacional
http://www.instagram.com/teianacional
http://www.youtube.com/teianacional


Entrevistas : veiculação de entrevistas gravadas e ao vivo com 
organizadores, convidados e participantes da TEIA da Diversidade.

Transmis sões  ao  vivo : abertura da TEIA da Diversidade e principais salas  
de fórum de debates.

Colaborativa : veiculação de toda a produção da cobertura colaborativa em 
áudio.

Acervo : veiculação de conteúdos do acervo da TEIA.

Boletim  Informativo  –  NewsLetter

Responsáveis: equipe-base Brasília e Ascom/SCDC

NewsLetter informativa em versões web, com um resumo da semana, para 
divulgação das principais atividades da organização e realização da  TEIA da 
Diversidade. 

Periodicidade: semanal –  às sextas-feiras.

Horário de distribuição: 17 horas.

Distribuição: mailing da Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural 
(SCDC/MinC), da TEIA   e de parceiros.

Imprensa

Responsáveis: Ascom/SCDC  e Ascom/Minc

http://culturadigital.br/teiadadiversidade/imprensa/

A Assessoria de imprensa será responsável pela prestação de serviço de 
assessoria de imprensa, durante o período de mobilização e realização da 
TEIA da Diversidade. 

Produtos:

Releases  de divulgação da TEIA com dois enfoques: um local, destinado à 
imprensa de Natal; e outro nacional, destinado à mídia brasileira, incluindo 
blogs, sites, jornais e emissoras  da mídia alternativa.

Produção de entrevistas a serem oferecidas à imprensa. 

Produção de pautas especiais a serem oferecidas à imprensa. 

Recepção e atendimento das demandas de informação e entrevistas 
solicitadas por jornalistas.

Produção de clipping diário de informações veiculadas na mídia. 

Gestão do credenciamento de imprensa.

http://culturadigital.br/teiadadiversidade/imprensa/


Organização e convocação de entrevistas coletivas.

Assessoramento aos porta-vozes da TEIA da Diversidade.

Pautas  prioritárias  

1 - Como,  quando  e onde  participar  da  TEIA  da  
Diversidade?   Grande esforço de mobilização. 

Este conteúdo será produzido para uma grande ação transmídia e 
crossposting.

Gravar uma mensagem em vídeo da Ministra Marta Suplicy. Ouvir alguém da 
Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural e alguém do Fórum Nacional 
de Pontos de Cultura para explicar os objetivos deste ano, a ampliação que 
incluiu as Redes  da Diversidade, a escolha de Natal etc. 

Fazer uma versão em áudio, para rádio, da mensagem da ministra.

Produzir matéria multimídia para o Site da TEIA. 

Produzir fotos de todos os entrevistados para serem usadas  em posts. 

Elaborar Menes  com os entrevistados e posts chamando para os vídeos. 

Produzir um release com estas informações. Oferecer a mensagem da ministra 
(ou de representante do Minc) para as emissoras de rádio e televisão do Rio 
Grande do Norte, para mídia e blogs especializados em cultura. 

2 - Quem  é o Jaraguá?  Jaraguá  chamando . Vamos  contar quem é 
esta figura mitológica do folclore brasileiro e o que ela tem a ver com a TEIA da 
Diversidade. Vale a pena ouvir um folclorista do Rio Grande do Norte e, se 
possível, alguém que faça o papel de Jaraguá nas festas populares do estado. 

Gravar uma mensagem em vídeo do próprio Jaraguá (pedir à pessoa que 
encarna o personagem) convidando todo mundo para a TEIA da Diversidade 
(30”). 

Fazer uma versão em áudio da mensagem do Jaraguá.

Produzir fotos dos entrevistados para uso em posts.

3 - A  TEIA  e seus  temas  –  contar a história da TEIA a partir dos temas de 
cada uma de suas  edições, começando pela TEIA da Diversidade. 

Gravar um vídeo com algum representante de Ponto de Cultura que tenha 
participado de todas as edições da TEIA –  ou pedir que ele grave e envie –  
contando a experiência e a evolução da TEIA ao longo dos anos.



Fazer uma versão em áudio da mensagem do representante de Ponto de 
Cultura.

Produzir fotos do entrevistado para uso em posts. 

4 –  O que  são  Pontos  de  Cultura?  Vamos contar esta história: como eles 
surgiram, o que fazem, quantos são etc. 

Gravar um vídeo com alguém do Minc que tenha participado da primeira fase 
dos Pontos de Cultura para contar como foi esta inovação. Fazer uma versão 
em áudio desta entrevista/mensagem.

Produzir fotos da primeira fase dos Pontos de Cultura.

5 –  O  que  são  Redes  da  Diversidade?  Vamos  contar esta história: como 
surgiram, o que fazem e porque este ano estão participando da TEIA. 

Gravar um vídeo com alguém da organização explicando a decisão de incluir a 
Rede da Diversidade e outro vídeo com um representante da Rede explicando 
porque vale a pena participar da TEIA.

Fazer versões em áudio dos dois vídeos. 

Produzir fotos dos entrevistados para uso em Redes  Sociais. 

6 –  Natal,  que  cidade  é esta?  Vamos mostrar o cenário cultural, social e 
político que receberá a TEIA da Diversidade. A matéria deve ser uma espécie 
de roteiro para que vai estar na cidade nos dias de realização da TEIA. 

Podemos  entrevistar em vídeo (ou apenas áudio) alguém da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, parceira da TEIA. 

Produzir fotos sobre Natal para uso em Redes  Sociais.

7 –  Veja  o que  a  TEIA  tem  para  você  –  Produzir matéria sobre a 
preparação da programação da TEIA. Contar quais são os principais temas e 
convidados. 

8 –  Fórum  Nacional  de  Pontos  de  Cultura  –  contar como vai ser este 
ano, quem participa, quais são os temas. Vale dar um histórico recuperando os  
fóruns anteriores. Entrevistar a coordenação do Fórum –  vídeo, áudio e 
fotografia. 

9 –  Feira  da  Economia  Solidária  e Criativa  –  o que é economia  
solidária e criativa?  Contar como será a feira e quem vai participar. 

Entrevistar alguém da organização da Feira –  vídeo, áudio, fotografia. 



Sugestão de pauta para EBC: encontrar uma experiência interessante que 
tenha recebido financiamento do Minc e entrevistar um representante do 
projeto para explicar o que foi feito. 

10 –  Rodada  de  entrevistas  com  organizadores  –  Aqui a ideia é fazer 
entrevistas mais profundas com representantes das entidades organizadoras 
da TEIA e personalidades que tenham alguma relação com o evento, com 
Pontos de Cultura e Redes  da Diversidade.

Secretária da Cidadania e Diversidade Cultural (SCDC/MinC)

Representante da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura (CNPdC)

Representante do Fórum Nacional dos Pontos de Cultura

Representante do Programa Cultura Viva, etc.

Representantes da comissão organizadora (UFRN, IFRN  e Funcerne)

Produzir versões em vídeo IFRN  videio, áudio e texto.

11 –  Um  Ponto  da  Rede  –  rodada de depoimentos de representantes de 
Pontos de Cultura e de integrantes da Rede da Diversidade falando “como se  
conquista o direito à cultura” ou o que é “direito à cultura”.

Produzir versões em vídeo e áudio.

Produzir memes com foto e uma frase curta de cada um. Para veicular no 
facebook (informações que devem ser inseridas no meme: nome, origem, frase 
–  assinatura TEIA da Diversidade). 

12 - Está  chegando  a  TEIA  da  Diversidade  - matéria que vai contar a 
dimensão da TEIA da Diversidade, 10 dias antes do início do evento - quantos 
participantes, quantas instituições, quantos dias, quantas horas, quantas 
atividades... todos os números. Além de matérias para site, memes para 
facebook e tweets, produzir um release para o Rio Grande do Norte.



Linhas  de  Memes

Contagem  regressiva  

Produzir artes para Facebook marcando a cronologia marcando as seguintes 
datas que antecedem a TEIA:  40 dias, 30, 25, 20, 15, 10, 9 –  7, 1.

Curtição

Série de Memes que comemora conquista de número expressivo de 
seguidores e de compartilhamentos na página da TEIA no Facebook.

Parceiros  governamentais

Tirar da rodada de entrevistas com organizadores frases de impacto para a 
produção de memes.  Foto + frase –  identificação da pessoa da foto (nome e 
origem) + assinatura TEIA da Diversidade.

Parceiros  da  sociedade

Série Um Ponto da Rede –  tirar da rodada de depoimentos de representantes 
de Pontos de Cultura e de integrantes da Rede da Diversidade frases para a 
produção de memes. Foto + Frase –  identificação da pessoa da foto (nome e 
origem) + assinatura TEIA da Diversidade. 

Fala  jaraguá!  

Toda segunda-feira colocar a ilustração do Jaraguá com uma frase conceitual 
que expresse a filosofia da TEIA. 

Memória  das  Teias  

Às  terças-feiras, frases, fotos, minivideos e ilustrações  de TEIAS  passadas  
devem ser usadas  para a produção destes memes –  respeitando sempre a 
iconogragia da TEIA da Diversidade. 

Fique  por dentro!   

Às  quartas-feiras, produzir meme com informação sobre a programação da 
TEIA (feira de economia solidária e criativa, cortejo de abertura, Fórum 
Nacional dos Pontos de Cultura, etc)



Você  sabia?

Às  quintas-feiras produzir memes com informações e curiosidades sobre os  
Pontos de Cultura, o programa Cultura Viva e sobre a cidade-sede. 

Atividades  artísticas  (quando  confirmadas)

Às  sextas-feiras: produzir memes usando imagens própria de cada atividades 
anunciada. 

Conceitual

Fim de semana: produzir memes conceituais com a filosofia da TEIA usando 
imagens sinestésicas. 

VideoRemix

Série de pequenos vídeos (15", 20" ou 30") cujo conteúdo será resultado da 
edição de imagens preexistentes representativas da identidade da TEIA. Têm o 
objetivo de divulgar conceitos da TEIA, incentivar a veiculação nas emissoras  
públicas de televisão e compartilhamento nas redes.

Projeto Piloto: 

1 - Jaraguá na tela com diferentes fundos e texturas.

2 –  Plano-sequência emblemático apesentado com diferentes filtros.

Após  teste e aprovação do formato, solicitar produções do grupos-base de 
Natal e da equipe colaborativa.

Programação

A divulgação da programação deverá ser iniciada quando houver uma 
quantidade expressiva de atividades. Ao final de cada atividade, vamos  
incentivar indicar se

a presença de interessados é livre ou se é preciso fazer inscrição. Os 
identificadores são: 

Participe!: para as atividades com acesso  livre.

Inscreva-se!: para as atividades em que é exigida inscrição prévia.



Hastags

A principal hastag, que deve estar presente em todos os posts: 
#TEIAdaDiversidade

Hastags  complementares, que podem ser somar à principal: 

#TEIANacional

#PontosdeCultura

#CulturaViva

#FiquedeOlho

#VemPraTEIA

#ToNaTEIA

#TEIA2014

Fontes  de  informação

Ministério da Cultura

Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural (SCDC/MinC)

Comissão Nacional dos Pontos de Cultura (CNPdC)

Fórum Nacional dos Pontos de Cultura

Comissão organizadora da TEIA da Diversidade

Todos os participantes da TEIA da Diversidade

Chamadas  públicas

Concurso para identidade visual da TEIA

Equipe de Comunicadores colaborativos que vão atuar junto com a iTEIA no 
processo de mobilização para a TEIA da Diversidade, 12 a 17 de abril.



Cobertura  Colaborativa

A iTEIA ficará encarregada de incentivar e gerir a infraestrutura básica para a 
realização da cobertura colaborativa do evento.  

Identificar e mobilizar os grupos de mídia livre interessados  em participar da 
cobertura colaborativa.

Integrar os diversos grupos da cobertura.

Capacitar os grupos. 

Organizar o acervo da cobertura colaborativa. 

Gerenciar as Redes  Sociais em software livre.

Equipes

Equipe-base  Brasília

01 articulador de comunicação multimídia

01 editor de conteúdos –  site e redes sociais

01 jornalista

01 produtor multimídia

01 designer

01 desenvolvedor

01 supervisora de conteúdo/plano de comunicação

Equipe-base  Natal:  

01 assessora de Imprensa

01 editora de Imagens, Fotografia

01 produtora e redatora

2 bolsistas com perfil de edição multimídia (edição de vídeos)

2 analistas/mobilizadores de redes sociais

Equipe  Cobertura  Colaborativa

02 Coordenadores iTEIA

40 comunicadores colaborativos



Equipe  mobilizadores  Fiocruz

11 mobilizadores remotos

Equipes  Minc

Ascom Minc e ASCOM/SCDC
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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.  



 

 

Proposta de Formação em Cultura Digital na TEIA Nacional 2014 
 
 

Resumo: 
    A TEIA Nacional é o encontro Nacional dos pontos de cultura existentes no território Brasileiro. Esta 
ação é um momento vital no calendário dos pontos de cultura e principal evento da Rede  Nacional de 
Pontos de Cultura. Em encontros anteriores realizados nacionalmente, foi identificado entre as pautas 
urgentes a necessidade de aprender ferramentas de produção cultural para potencializar os kits 
multimídias adquiridos com a verba oriunda do programa Cultura Viva. Sem essa formação as 
entidades proponentes argumentam que os equipamentos estão subutilizados e não cumprem sua 
função de prover autonomia de produção e difusão da cultura local na comunidade e na internet 
quando existe acesso a mesma. 
Dessa forma para atender essa demanda de formação em cultura digital propomos  a implementação 
da tecnologia social da produtora cultural colaborativa envolvendo integrantes dos pontos de cultura 
e artistas participantes do evento integrado ao palco e as atividades culturais da TEIA Nacional 2014 
visando apoiar no registro audiovisual de parte 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 da produtora colaborativa, suas 
características e funcionamento, o estudo de caso realizado em novembro de 2010 na Torre Malakoff 
em Recife durante a EXPOIDEA 2010 em parceria com a FUNDARPE. Esta ação derivou na 
organização da Produtora Colabor@tiva.PE em Recife que reune seis pontos de cultura de 
Pernambuco e vem aprimorando as metodologias e ferramentas para possibilitar a replicação desta 
tecnologia social a outros pontos de cultura do Brasil. 
    Ao final do documento segue a proposta orçamentária para a realização de uma produtora cultural 
colaborativa na TEIA Nacional que será realizada na cidade de Natal em Maio de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 cultural colaborativa foi realizada 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) 
 

Mais Informações: 
http://www.colaborativa.pe 
http://www.iteia.org.br/videos/clip-produtora-cultural-colaborativa (Video) 
http://www.iteia.org.br/imagens/produtora-cultural-colaborativa-expoidea (Imagens) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Atividades a serem realizadas: 
Conforme foi explicado na seção anterior podemos entender a tecnologia social da produtora cultural 

colaborativa como uma escola de produção cultural em três áreas complementares: Palco Livre,  Núcleo 
Audiovisual e Comunicação Compartilhada. Em cada um destes eixos complementares serão ofertadas oficinas 
especializadas de 20 horas de duração tendo como público-alvo os jovens e monitores que atuam nos espaços 
de inclusão digital dos pontos de cultura participantes da TEIA Nacional 2014. 
Serão realizadas 6 oficinas com carga teórica e prática durante o TEIA 2014, totalizando 20 horas de formação 
em softwares livres para audiovisual (vídeo, áudio, fotografia e design) e comunicação (jornalismo digital e 
rádio). As atividades de registro e divulgação do TEIA propostas pela Produtora Cultural Colaborativa funcionará 
como laboratório prático das oficinas contabilizando horas de formação. Está prevista a emissão de certificado 
para os participantes de cada oficina que obtiverem frequência mínima de 75% nas aulas. 
 
Detalhamento das Oficinas: 
A) Oficina de Fotografia 
Vagas: 15 alunos 
Carga horária: 20 horas/aula 
Noções básicas de fotografia, manuseio de câmeras digitais, iluminação, velocidade; fotojornalismo, retratos; prática 
registrando parte das atividades da TEIA Bahia 2013 
 

B) Oficina de Filmagem e Edição em Software Livre 
Vagas: 15 alunos 
Carga horária: 20 horas/aula 
Manuseio de câmera, planos de filmagem, técnicas de iluminação, captura de áudio, Noções básicas de edição de vídeo; 
Ferramenta livre de edição de vídeo KdenLive, técnicas de cortes, sincronização de áudio e video, transições, chroma key, 
prática de registro e edição de um vídeo da TEIA Bahia 2013. 
 

C) Oficina de Gravação e Mixagem de Áudio 
Vagas: 15 alunos 
Carga horária: 20 horas/aula 
Noções básicas de edição de áudios, utilizando Audacity e Ardour, captura, equalização, técnicas de cortes, efeitos e 
mixagem, prática durante as apresentações culturais da TEIA Bahia 2013. 
 

D) Oficina de Rádio Comunitária 
Vagas: 15 alunos 
Carga horária: 20 horas/aula 
Equipamento para montagem de rádios livres; como fazer um programa de rádio; apresentação; entrevistas; programação. 
Elaboração de um programa de rádio que será transmitido diariamente em FM durante a TEIA Bahia 2013. 
 

E) Gestão Colaborativa de Empreendimentos Criativos 

Vagas: 15 alunos 
Carga horária: 20 horas/aula 

Autogestão e Economia Solidária: Conceitos e exemplos; Modelos de autogestão: Votação, Consenso e Minorias; Práticas 
presenciais para tomada de decisão coletiva; Ferramentas Digitais para Autogestão: CORAIS; O papel do gestor em um 
ambiente de colaboração; Experiências autogestionárias nas artes. 

* Softwares utilizados: Corais; Nação Cultural; Iteia; Cirandas; Escambo; 

 
 
 
 



 

 

Planilha de Custos: 
A planilha de custos detalhada abaixo contempla o orçamento completo para as formações propostas 
acima incluindo custos de transporte, hospedagem e alimentação para toda equipe, que é referência 

em software livre, onde atuaram na formação de agentes multiplicadores de todo País. 
 

Proposta Instituto Intercidadania (Comunicação Colaborativa) 

1 – Núcleo Comunicação Colaborativa  

Equipe de Formação 

Equipe de Formação Quantidade Diárias Valor da Unitário (R$) Valor Total (R$) 

Oficineiro de Filmagem 1 10 300 3000 

Oficineiro de Edição 1 10 300 3000 

Oficineiro de Fotografia 1 10 300 3000 

Oficineiro de Jornalismo 1 10 300 3000 

Oficineiro de Rádio 2 10 600 6000 

Oficineiro de Áudio 1 10 300 3000 

Oficineiro de Gestão Colaborativa 1 10 300 3000 

Total Equipe de Formação =  24000 

Equipe de Articulação e produção 

Coordenação Nomes Quantidade Valor mês/Diária (R$) Valor Total (R$) 

Coordenador de Produção Eduardo Lima 3 6000 18000 

Assistente de Produção Eugênia Procópio 1 6000 6000 

Coordenador de Formação Pedro Jatobá 1 6000 6000 

Total Equipe de Articulação/produção = 30000 

TOTAL GERAL = R$ 54.000,00 

 
 
 
 
 



 

 

Cronograma de Desenvolvimento e Plano de Trabalho 
Após aprovação da presente proposta, serão elaborados e definidos conjuntamente o cronograma 

de desenvolvimento das atividades previstas para o projeto e plano de trabalho, com detalhamento da 
equipe, conteúdo programático das atividades de  formação que serão ofertadas pela produtora cultural 
colaborativa durante a TEIA Nacional 2014. 

 
Contrapartida do Proponente 

 
CONTRAPARTIDA INSTITUTO INTERCIDADANIA: Valor: 

Pré-produço - Divulgação em redes sociais, 
organização de conteudos didaticos em ambiente de 

EAD online na plataforma CORAIS 
R$ 4.500,00  

Produção - Divulgação em redes sociais publicação de 
conteúdos no acervo iTEIA hospedagem de conteúdos R$ 4.500,00  

Pós-produção - Armazenagem e backup de conteudos 
apoio aos estudantes no ambiente de EAD corais R$4.386,00  

Total Contrapartida: R$13.386,00  

 
Resumo Orçamentário 

PLANO DE APLICAÇÃO 
Descrição CONCEDENTE PROPONENTE Valor Total 

Produtora Cultural Colaborativa – TEIA Nacional 2014 R$54.000,00 R$13.386,00 R$67.386,00 

 
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 
dentro da TEIA Nacional 2014. 

A CONTRATANTE se responsabilizará pelo aporte financeiro no montante total de R$ 54.000,00 
(Cinqüenta e Quatro Mil Reais), para o Instituto InterCidadania de forma a viabilizar o desenvolvimento 
das ações propostas. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

Pedro Jatobá 
Instituto InterCidadania 



RELAÇÃO DA EQUIPE DA COBERTURA COLABORATIVA 

Dados Funcern – 10/06/2014 

 COLABORADOR 

01 Antônio Sílvo Smaniotto 

02 Breno Antunes Rodrigues 

03 Carlos Alessandro Lima Sales  

04 Cleber Rocha Chiquinho 

05 Flávio Santana Bacelar Rebouças 

06 José de Almeida Viana Junior 

07 Luciano Medina Neto 

08 Luis Henrique Mioto 

09 Maria Gloridaiane de Oliveira Teles 

10 Marina Duarte de Souza 

11 Nadia Prestes Baptista 

12 Natalia Biazus 

13 Odyr Apoena Bernanos de Zayas Sohn 

14 Pamela Cardozo 

15 Patricia Herkenhoff 

16 Paulo Sérgio Medeiros Barbosa 

17 Poliana Helena Alves Vieira 

18 Stephany Querino Cardoso 

19 Tiago Augusto Ferreira Neves 

20 Veridiana Arrieche Scarduelli 

21 Gecíola Fonseca Torres 
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22 Alexandre Acioli de Lucena Junior 

23 Bianca dos Santos Costa 

24 Isa Paula Rodrigues Morais 

25 Hipolito de Sousa Lucena 

26 Lenart Verissimo do Nascimento 

27 Diôgo Dantas de Freitas 

28 Vanessa Christalina de Souza 

29 Raissa Dourado Ribeiro de Lima 

30 Rodolfo Venicius Holanda Cavalcanti 

31 Ingrid Isabela Vieira Vasconcelos Bezerra 

32 Paulo André Roque Lopes Magalhães 

 



 



PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO DE PROPOSTAS DE 

MARCA OFICIAL DA TEIA NACIONAL DA DIVERSIDADE 2014 

 

A Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN 

(FUNCERN), CNPJ: 02.852.277/0001-78 , situada à Avenida Senador Salgado 

Filho, 1559 - Tirol - Natal/RN - CEP: 59015-000, estabelece e divulga as 

normas para cadastro de propostas de logomarca para a Teia Nacional da 

Diversidade 20141, promovida pela Secretaria da Cidadania e da Diversidade 

Cultural do Ministério da Cultura – SCDC/MinC em parceria com o Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte – IFRN, Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte – UFRN, Secretaria Extraordinária de Cultura do Rio Grande do Norte, 

Fundação José Augusto – FJA e Fundação Capitania das Artes - FUNCARTE. 

 

1. DA FINALIDADE  

 

1.1. Constitui objeto deste Processo Seletivo o estímulo à criação da marca 

oficial da Teia Nacional da Diversidade 2014, evento a ser realizado no 

município de Natal/RN no período compreendido entre os dias 19 e 24 de maio 

de 2014. 

1.2. A Teia Nacional da Diversidade 2014 visa consolidar o Programa 

Nacional de Promoção da Cidadania e da Diversidade Cultural - Cultura Viva 

(PCV) como o programa de base comunitária do Sistema Nacional de Cultura, 

fortalecer o exercício dos direitos culturais, a atuação em rede, o diálogo e a 

parceria entre a sociedade civil, gestores, Instituições de Ensino, instâncias de 

participação social e sociedade em geral no campo cultural para a qualificação 

e o fortalecimento de políticas e ações de valorização e promoção da cultura 

brasileira em todos os seus aspectos e segmentos culturais.  

                                                           
1 Este edital de cadastramento respeita os princípios da Convenção sobre a Proteção e Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais, promulgada pelo Decreto-Lei nº 6.177, de 1º de agosto de 2007; 

da Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010 (Plano Nacional de Cultura); Portaria nº 118, de 30 de 

dezembro de 2013; e destina-se a cadastrar trabalhos de Pontos de Cultura, Pontões, Pontos de 

Memória, Pontos de Leitura e iniciativas culturais contempladas por programas e ações da Secretaria da 

Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, a serem selecionados para integrar a 

programação da Teia Nacional da Diversidade 2014, observadas as disposições da Lei n.o 8.666/93; e 

conforme as normas estabelecidas neste Edital. 



 

2. DAS INCRIÇÕES 

 

2.1. As inscrições do Processo Seletivo para apresentação de propostas da 

marca oficial da Teia Nacional da Diversidade 2014 estarão abertas de 06 a 

25 de março de 2014, exclusivamente pela internet, por meio do Sistema de 

Acompanhamento às Leis de Incentivo à Cultura - SalicWeb: 

http://sistemas.cultura.gov.br/propostaweb/  

2.2. Poderão participar do presente Processo Seletivo pessoas físicas, 

brasileiras, profissionais ou amadores, com idade mínima de 18 (dezoito anos) 

anos na data da apresentação da inscrição, que comprovem ser integrantes de 

Pontos de Cultura, Pontões de Cultura, Pontos de Memória, Pontos de Leitura 

ou de públicos da diversidade cultural beneficiados por editais da Secretaria da 

Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. 

2.3. É proibida a participação de candidato que seja membro da Comissão 

Curadora ou da Comissão Organizadora da Teia Nacional da Diversidade 

2014 ou respectivo cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade até o 2º grau.  

2.4. Cada candidato poderá cadastrar apenas uma proposta de marca, sendo 

inabilitado aquele que inscrever duas ou mais propostas. 

2.5. O preenchimento completo do formulário de inscrição on-line (SalicWeb) é 

obrigatório. 

2.6. O candidato deverá anexar ao formulário de inscrição os arquivos vetoriais 

ou em alta resolução da proposta da marca, em aplicações coloridas, em tons 

de cinza e monocromáticas, além de diferentes versões de ampliação e 

redução. Também deverá haver uma versão com as fontes transformadas em 

curvas e a fonte original (que deverá ser livre) em anexo.  

2.7. Só serão aceitos trabalhos compatíveis com softwares livres. Os arquivos 
deverão ser anexados somente no formato PNG, não excedendo o tamanho 
máximo de 10 Megabytes por arquivo. 

 



2.8. Só poderão participar trabalhos autorais, originais e inéditos, produzidos 

em qualquer técnica, sem limitação de uso de recursos gráficos. 

2.9. A marca não deverá ser assinada ou conter alguma marcação de 

identificação do participante. 

2.10. O cadastro da proposta implicará na aceitação plena das condições 

estabelecidas neste regulamento pelo candidato. 

2.11. Para participar do Processo Seletivo, o candidato primeiro deve 

cadastrar-se como usuário do sistema SalicWeb. Para fazer isso, deverá clicar 

em “Não sou cadastrado”. Se já é cadastrado no SalicWeb, deve fazer seu 

login normalmente. 

2.12. Não serão aceitas inscrições enviadas por fax, via postal ou qualquer 

outra forma distinta da especificada neste Processo Seletivo.  

2.13. O material apresentado para fins de inscrição em nenhuma hipótese será 

restituído ao candidato, independente do resultado da seleção. 

2.14. Ao realizar a inscrição, o candidato responsabiliza-se legalmente pelos 

documentos e materiais apresentados. 

2.15. Não serão aceitas as inscrições que não se apresentem de acordo com 

os prazos e exigências do presente Regulamento. 

 

3. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

3.1. As propostas serão submetidas à apreciação popular por dez dias após o 

encerramento das inscrições no site da Teia Nacional da Diversidade 2014 e 

avaliadas por uma Comissão Curadora constituída por no mínimo 6 (seis) 

membros designados pela FUNCERN.  

3.2. A classificação final das propostas selecionadas será definida pela média 

de pontuação obtida entre a votação popular e a Comissão Curadora. 

3.3. Apenas uma proposta poderá ser classificada em 1º lugar e utilizada como 

a marca oficial da Teia Nacional da Diversidade 2014. 

3.4. Serão considerados os seguintes critérios de julgamento dos trabalhos: 

a) Criatividade (inovação conceitual e técnica): 20%; 



b) Originalidade (desvinculação de outras marcas existentes): 20%; 

c) Comunicação (concisão e universalidade): 20%; 

d) Aplicabilidade (em cores e em preto e branco, em variadas 

dimensões e sobre diferentes fundos): 20%; 

e) Relação com o tema geral da Teia Nacional da Diversidade 2014: 

20%. 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO 

4.1. O resultado da seleção da marca oficial da Teia Nacional da Diversidade 

2014 será publicado no site da FUNCERN, www.funcern.br, e nos demais 

meios de comunicação da Teia Nacional da Diversidade 2014 até o dia 02 de 

abril de 2014. 

4.2. Caso ocorra empate entre dois ou mais trabalhos selecionados, caberá à 

Comissão Curadora a escolha do 1º colocado. 

 

5. DA AJUDA DE CUSTO 

5.1. Fará jus à ajuda de custo somente o primeiro colocado, que receberá o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. A proposta de marca cadastrada para este Processo Seletivo e 

selecionada como vencedora terá de ser licenciada em formatos que permitam 

o seu livre uso e modificação, para que a produção do evento e os parceiros 

possam utilizá-la sem qualquer restrição. 

6.2. O cadastro da proposta de marca constituirá, por si só, a inscrição neste 

Processo Seletivo, dela decorrendo a aceitação, por parte do concorrente, das 

normas expressas neste regulamento. 



6.3. O candidato será o único responsável pela veracidade dos documentos 

encaminhados, isentando a FUNCERN de qualquer responsabilidade civil ou 

penal. 

6.4. Os casos omissos constatados na fase de seleção serão resolvidos pela 

Comissão Curadora. 

6.5. O candidato selecionado como vencedor concorda em realizar a cessão de 

seus direitos autorais, dentro das condições mencionadas no item 6.1. 

6.6. A presente Processo Seletivo e seus Anexos ficarão à disposição dos 

interessados no site da FUNCERN, www.funcern.br, e nos meios de 

comunicação da Teia Nacional da Diversidade 2014. 

6.7. Os trabalhos que não estiverem em consonância com o presente 

regulamento, serão automaticamente desconsiderados, não cabendo qualquer 

recurso do(s) autor(es). 

6.8. A decisão da Comissão Curadora será soberana e de caráter irrevogável, 

não cabendo qualquer recurso por parte do candidato. 

















PROCESSO SELETIVO PARA COBERTURA COLABORATIVA DE 

COMUNICAÇÃO PARA A TEIA NACIONAL DA DIVERSIDADE 

2014 

 

A Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN 

(FUNCERN), CNPJ: 02.852.277/0001-78 , situada à Avenida Senador Salgado 

Filho, 1559 - Tirol - Natal/RN - CEP: 59015-000, estabelece e divulga as normas 

para cadastramento de candidaturas à Cobertura Colaborativa de Comunicação 

da Teia Nacional da Diversidade 20141, promovida pela Secretaria da 

Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura – SCDC/MinC em 

parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Secretaria Extraordinária de Cultura 

do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto – FJA e Fundação Capitania 

das Artes - FUNCARTE. 

 

1. DA FINALIDADE  

 

1.1. Constitui objeto deste Processo Seletivo o credenciamento de candidatos 

para a realização de Cobertura Colaborativa de Comunicação da Teia Nacional 

da Diversidade 2014, no município de Natal-RN, no período compreendido 

entre os dias 19 e 24 de maio de 2014. 

1.2. A programação da Teia Nacional da Diversidade 2014 visa consolidar o 

Programa Nacional de Promoção da Cidadania e da Diversidade Cultural - 

Cultura Viva (PCV) como o programa de base comunitária do Sistema Nacional 

de Cultura, fortalecer o exercício dos direitos culturais, a atuação em rede, o 

diálogo e a parceria entre a sociedade civil, gestores, Instituições de Ensino, 

                                                           
1 Este edital de cadastramento respeita os princípios da Convenção sobre a Proteção e Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais, promulgada pelo Decreto-Lei nº 6.177, de 1º de agosto de 2007; da 

Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010 (Plano Nacional de Cultura); Portaria nº 118, de 30 de dezembro 

de 2013; e destina-se a cadastrar trabalhos de Pontos de Cultura, Pontões, Pontos de Memória, Pontos de 

Leitura e iniciativas culturais contempladas por programas e ações da Secretaria da Cidadania e da 

Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, a serem selecionados para integrar a programação da Teia 

Nacional da Diversidade 2014, observadas as disposições da Lei n.o 8.666/93; e conforme as normas 

estabelecidas neste Edital. 



instâncias de participação social e sociedade em geral no campo cultural para a 

qualificação e o fortalecimento de políticas e ações de valorização e promoção 

da cultura brasileira em todos os seus aspectos e segmentos culturais.  

1.3. A Cobertura Colaborativa de Comunicação reunirá os selecionados por este 

Processo Seletivo com o objetivo de registrar a Teia Nacional da Diversidade 

2014, a partir de diferentes linguagens e segmentos de mídia tais como 

fotografia, captação e edição de vídeos, tratamento de imagens (fotos e vídeos), 

streaming, web-radio, web-tv, criação de artes e design, mobilização e 

monitoramento de redes sociais, dentre outras, utilizando os conceitos de mídia 

livre, colaborativismo e trocas de experiências. 

 

2. DAS INCRIÇÕES 

 

2.1. O cadastramento de candidatos para realização da Cobertura Colaborativa 

de Comunicação para a Teia Nacional da Diversidade 2014 estarão abertas de 

06 a 25 de março de 2014, exclusivamente pela internet, por meio do Sistema 

de Acompanhamento às Leis de Incentivo à Cultura - SalicWeb: 

http://sistemas.cultura.gov.br/propostaweb/  

2.2. Cada candidato poderá inscrever para uma categoria, sendo inabilitado 

aquele que inscrever duas ou mais iniciativas. 

2.3. O preenchimento completo do formulário de inscrição on-line (SalicWeb) é 

obrigatório. 

2.4. O cadastro para a Teia Nacional da Diversidade 2014 não implica em 

automática participação na programação do evento. 

2.5. É proibida a participação de candidato que seja membro da Comissão 

Organizadora da Teia Nacional da Diversidade 2014 ou respectivo cônjuge, 

companheiro (a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º 

grau.  

2.6. A documentação obrigatória (portfólio e currículo), que comprovará a 

experiência do candidato, deverá ser preenchida e anexada ao SalicWeb. 



2.7. Para participar deste Processo Seletivo, o candidato primeiro deve 

cadastrar-se como usuário do sistema SalicWeb. Para fazer isso, deverá clicar 

em “Não sou cadastrado”. Se já é cadastrado no SalicWeb, deve fazer seu login 

normalmente. 

2.8. Não serão aceitas inscrições enviadas por fax, via postal ou qualquer outra 

forma distinta das especificadas neste Processo Seletivo.  

2.9. O material apresentado para fins de inscrição em nenhuma hipótese será 

restituído ao candidato, independente do resultado da seleção. 

2.10. Ao realizar a inscrição, o proponente responsabiliza-se legalmente pelos 

documentos e materiais apresentados. 

2.11. Não serão aceitas as inscrições que não se apresentem de acordo com os 

prazos e exigências do presente Regulamento. 

 

3. DA APRESENTAÇÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS  

3.1. DAS CATEGORIAS 

As categorias para inscrição dos trabalhos serão distribuídas da seguinte 

forma: 

a) Fotografia; 

b) Rádio/áudio; 

c) Mídias sociais (analistas/mobilizadores e criação de artes e design); 

d) Audiovisual (repórter/entrevistador, captador de imagens e editor de 

imagens).  

3.2. As propostas serão analisadas e avaliadas pela Comissão Organizadora da 

Teia Nacional da Diversidade 2014, de acordo com os seguintes critérios: 

3.2.1. Avaliação de currículo e portfólio que comprovem experiência em ações 

do mesmo porte e segmento, ou seja – cobertura colaborativa em TEIAS e/ou 

encontros de cultura. 

3.2.2. Disponibilidade de equipamentos de audiovisual, a serem detalhados no 

formulário de inscrição on-line. 

 



4. DA CLASSIFICAÇÃO 

4.1. O resultado da seleção dos participantes da Cobertura Colaborativa de 

Comunicação da Teia Nacional da Diversidade 2014 será publicado, a partir do 

dia 02 de abril de 2014, no site da FUNCERN  www.funcern.br e nos demais 

meios de comunicação da TEIA Nacional da Diversidade 2014. 

 

5. DAS ATIVIDADES  

5.1. Os candidatos selecionados deverão executar atividades, dentre as abaixo 

listadas, de acordo com a categoria a que se inscreveu. 

a) Articulação com equipe de comunicação local; 

b) Mobilização de voluntários locais; 

c) Criação, edição e divulgação de conteúdo; 

d) Alimentação, de forma descentralizada, do site da Teia Nacional da 

Diversidade 2014 e dos perfis em redes sociais a serem definidos pela 

Comissão Organizadora do evento, divulgando constantemente as ações 

antes, durante e após o encontro nas redes sociais e demais canais de 

divulgação e comunicação. 

5.2. Será possível a outros participantes do evento, como iniciativa voluntária, 

produzirem conteúdos afins e compartilhá-los, por diversos meios (blogs 

próprios, redes sociais, entre outros), para veiculação nos canais de 

comunicação da Teia Nacional da Diversidade 2014. 

 

6. DA AJUDA DE CUSTO 

6.1. Os candidatos selecionados farão jus a auxílio de custo no valor de 

R$150,00 (cento e cinquenta reais) para cada período de oito horas diárias 

trabalhadas. 

6.2. As despesas referentes ao deslocamento, hospedagem e alimentação das 

propostas serão de responsabilidade da organização da Teia Nacional da 

Diversidade 2014. 



 

7.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

7.1. O candidato será o único responsável pela veracidade dos documentos 

encaminhados, isentando a FUNCERN de qualquer responsabilidade civil ou 

penal. 

7.2. Os casos omissos constatados na fase de seleção serão resolvidos pela 

Comissão Organizadora da TEIA Nacional da Diversidade 2014. 

7.3. O candidato selecionado cederá os direitos autorais de sua produção para 

a TEIA Nacional da Diversidade 2014, para que a organização do evento e os 

parceiros possam utilizá-la sem qualquer restrição. 

7.3. O presente Processo Seletivo e seus Anexos ficarão à disposição dos 

interessados no site da FUNCERN, www.funcern.br, e nos meios de 

comunicação da Teia Nacional da Diversidade 2014. 

7.4. Os trabalhos que não estiverem em consonância com o presente 

regulamento, serão automaticamente desconsiderados, não cabendo qualquer 

recurso do(s) autor(es). 

7.5. Ao realizar a inscrição para o Processo Seletivo, o candidato declara 

automaticamente estar de acordo com as normas expressas neste regulamento. 

7.6. A decisão da Comissão Organizadora da Teia Nacional da Diversidade 

2014 será soberana e de caráter irrevogável, não cabendo qualquer recurso por 

parte do candidato. 

7.7. Os custos de deslocamento, hospedagem e alimentação dos candidatos 

selecionados serão cobertos pela Organização da Teia Nacional da 

Diversidade 2014. 

7.8. O cronograma para realização das atividades será definido pela 

Organização da Teia Nacional da Diversidade 2014 em função da programação 

do evento e das pautas necessárias para a Cobertura Colaborativa de 

Comunicação. 

7.9. Após o evento, os candidatos selecionados neste Processo Seletivo 

receberão declaração de participação na Cobertura Colaborativa de 

Comunicação da Teia Nacional da Diversidade 2014. 



  



  

As TEIAs são encontros dos Pontos e Pontões de Cultura e das Comunidades envolvidas 
com o Programa Cultura Viva que visam promover o debate sobre a cultura brasileira e 
suas expressões regionais, propor estratégias de políticas públicas culturais, analisar e avaliar 
o Programa. 

Com foco nesses princípios foi realizada na cidade de Natal, de 19 a 24 de Maio de 2014 mais 
um encontro nacional dos Pontos de Cultura.

A TEIA da Diversidade 2014 inovou e democratizou o processo de comunicação, 
implementando uma Cobertura Colaborativa utilizando as metodologias e ferramentas 
utilizadas na tecnologia social das Produtoras Culturais Colaborativas, que possibilitaram 
a articulação e a divisão de tarefas entre os integrantes da Rede Nacional dos Pontos de 
Cultura que atuam com audiovisual, cultura digital e mídias livres, construindo uma rede 
autônoma e protagonista como idealiza o Programa Cultura Viva, passando por uma 
comunicação livre e empoderada de canais dinâmicos, eficazes e horizontalizados para sua 
comunicação interna e externa.  

O espaço virtual para gestão da Cobertura Colaborativa da TEIA 2014 foi a plataforma 
CORAIS.ORG e todos os conteúdos produzidos foram publicados no iTEIA.ORG.BR e no 
Portal da TEIA da Diversidade 2014, além de terem sido veiculados e disponibilizados na 
internet através das redes sociais, blogs independentes, TVs e Rádios Comunitárias, Portais e 
Acervos Multimídia Livres, criando uma TEIA comunicacional entre os participantes do evento 
e os demais membros dos pontos de cultura.

#COBERTURA COLABORATIVA TEIA 2014



  

#PORTAIS COLABORATIVOS

● O iTEIA é um projeto sem fins lucrativos, gerenciado de forma colaborativa, 
que promove o software livre a diversidade cultural e visa desenvolver 
formas democráticas de expressão e acesso livre a conteúdos artísticos, 
respeitando os direitos do autor;

● Acervo Cultural Digital;

● Modelo Colaborativo de difusão de conteúdos Multimídia;

● Valorização da Produção Independe, principalmente os ligados à Cultura 
Popular;

● Total domínio sobre sua obra.

Neste ambiente estão acessíveis para download em licenças livres todos 
conteúdos produzidos pelo Cobertura Colaborativa da Teia 2014 e que foram 
divulgados nas redes pela equipe de mídias sociais e integrados ao portal oficial 
do evento

CANAL DA TEIA NACIONAL DA DIVERSIDADE 2014:

    http://www.iteia.org.br/teiadadiversidade

http://www.iteia.org.br/teiadadiversidade


  

O Corais é uma plataforma para desenvolvimento de projetos 
colaborativos livres disponibilizados de forma gratuita e que proporciona 
aos usuários:

 Autonomia para tomada de decisões coletivas;

Concepção e produção dos trabalhos colaborativos;

Transparência e acesso livre a informações;

Na Cobertura Colaborativa tudo que foi postado no sistema está 
disponível  tanto para os participantes do projeto, assim como para 
qualquer pessoa que esteja logada no Corais, criando assim uma base 
de conhecimento para futuras consultas.

www.corais.org/teia2014

#PORTAIS COLABORATIVOS

http://www.corais.org/teia2014


  



  

Para realização da Cobertura Colaborativa foram capacitados 40 colaboradores de várias partes do 
país, selecionados através de Chamada Pública realizada pelo MINC/FUNCERN e que durante os cinco 
dias anteriores ao evento passaram por uma intensa capacitação nas 6 linguagens temáticas: Gestão 
Colaborativa; Filmagem e edição de vídeo; fotografia e tratamento de imagens; comunicação digital; 
gravação e mixagem de áudio; Rádio e  transmissão ao vivo;  nos Softwares Livres (referentes a cada 
linguagem)  e  na plataforma de gestão colaborativa (Corais) que foi utilizada durante as atividades de 
comunicação na TEIA.

Após apresentada a proposta de trabalho na TEIA 2014 foi criado o ambiente de gestão colaborativa da 
cobertura colaborativa na plataforma Corais  (www.corais.org/teia2014) e, após definidas as equipes, foi 
iniciado o processo de trabalho coletivo através deste ambiente.

Foi feita a Integração do canal de acervo multimídia no iTEIA com site oficial da TEIA da DIVERSIDADE (
www.culturadigital.br/teiadadiversidade) e desde a seleção os candidatos executaram várias atividades 
relacionadas à categoria a que se inscreveu, dentre elas:

a) Articulação com equipe de comunicação local;

b) Mobilização de voluntários locais;

c) Criação, edição e divulgação de conteúdo;

d) Alimentação, de forma descentralizada, do site da Teia Nacional da Diversidade 2014 e dos perfis 
em redes sociais e demais canais de divulgação e comunicação.  Divulgando constantemente as ações 
antes, durante e após  a Teia.

#GESTÃO COLABORATIVA
EQUIPE DE COORDENAÇÃO: Eduardo Lima, Pedro Jatobá e Eugênia Procópio

http://www.culturadigital.br/teiadadiversidade


  

#GESTÃO COLABORATIVA
EQUIPE DE COORDENAÇÃO: Eduardo Lima, Pedro Jatobá e Eugênia Procópio



  

#GESTÃO COLABORATIVA
EQUIPE DE COORDENAÇÃO: Eduardo Lima, Pedro Jatobá e Eugênia Procópio



  

Os produtos e trabalhos realizados pela equipe de coordenação e consultores da 
Cobertura Colaborativa da TEIA 2014, podem ser visualizados no seguinte endereço:

http://corais.org/teia2014 

No link abaixo pode ser conferido todas as discussões feitas internamente pela equipe, bem como a postagem dos 
materiais de comunicação gerados:

http://corais.org/teia2014/blog 

No link abaixo tem toda a organização de tarefas feitas horizontalmente pela própria equipe, mostrando de maneira 
transparente como foi a gestão interna e a produção individual de cada integrante:

http://corais.org/teia2014/tasks/completed 

No link abaixo segue as galerias de fotos criadas durante o evento:

http://corais.org/teia2014/imageboard 

Segue o link onde é possível ver sugestões que os membros da equipe levantaram para o melhor funcionamento das 
dinâmicas do grupo:

http://corais.org/teia2014/suggestions 

Segue as planilhas colaborativas utilizadas para organização interna e cobertura do evento:

http://corais.org/teia2014/spreadsheets 

#GESTÃO COLABORATIVA
EQUIPE DE COORDENAÇÃO: Eduardo Lima, Pedro Jatobá e Eugênia Procópio



  

● Produção de Vinhetas 

● (www.corais.org/teia2014/node/80788)

● Mobilização em Redes Sociais

www.facebook.com/groups/mobilizacaoteiadadiversidade

www.facebook.com/portaliteia

● Organização da Logística de Transporte dos 30 comunicadores 
selecionados 

● (www.corais.org/teia2014/node/80765)

● Sistematização da Metodologia dos trabalhos 

(www.corais.org/teia2014/node/80710)

#GESTÃO COLABORATIVA
EQUIPE DE COORDENAÇÃO: Eduardo Lima, Pedro Jatobá e Eugênia Procópio

http://www.corais.org/teia2014/node/80788
http://www.facebook.com/groups/mobilizacaoteiadadiversidade
http://www.facebook.com/portaliteia
http://www.corais.org/teia2014/node/80765
http://www.corais.org/teia2014/node/80710


  

Dentro da proposta de trabalhar com plataformas colaborativas em meio digital, todo o processo 
de organização da Cobertura Colaborativa foi feita no Corais (www.corais.org). Esta plataforma 
oferece aos usuários organizar projetos  online, com ferramentas integradas tais como blog, 
gestor de tarefas, moeda social, texto colaborativo, planilha, chat, desenho e entre outras 
ferramentas que facilitam o processo de gestão colaborativa. Esta plataforma foi acionada para 
servir de repositório e de espaço colaborativo para a produção de documentos, textos de 
mobilização, programação, metodologias da equipe. O objetivo era centralizar  a produção de 
conteúdo de forma a agilizar e qualificar as poucas reuniões presenciais previstas durante o 
evento e na pré-produção.

A organização da Cobertura Colaborativa foi feita de maneira aberta ao público, possibilitando o 
aproveitamento desta experiência por futuras iniciativas deste caráter. A partir da capacitação 
da equipe nesta ferramenta e do continuo apoio técnico oferecido na pré-teia e durante o 
evento, foi possível registrar cada passo da equipe e os conteúdos de comunicação dentro de 
um processo participativo, colaborativo e democrático.  

#GESTÃO COLABORATIVA
Responsável pelo apoio na Plataforma Corais: Jay Marinus Nalini Van Amstel



  

Os produtos e trabalhos realizados pela equipe e consultores da Cobertura Colaborativa da TEIA 2014, podem ser 
visualizados no seguinte endereço:

http://corais.org/teia2014

No link abaixo pode ser conferido todas as discussões feitas internamente pela equipe, bem como a postagem dos 
materiais de comunicação gerados:

http://corais.org/teia2014/blog 

No link abaixo tem toda a organização de tarefas feitas horizontalmente pela própria equipe, mostrando de maneira 
transparente como foi a gestão interna e a produção individual de cada integrante:

http://corais.org/teia2014/tasks/completed

No link abaixo segue as galerias de fotos criadas durante o evento:

http://corais.org/teia2014/imageboard

Segue o link onde é possível ver sugestões que os membros da equipe melhorando o funcionamento das dinâmicas:

http://corais.org/teia2014/suggestions

Segue as planilhas colaborativas utilizadas para organização interna e cobertura do evento:

http://corais.org/teia2014/spreadsheets

#GESTÃO COLABORATIVA
Responsável pelo apoio na Plataforma Corais: Jay Marinus Nalini Van Amstel

http://corais.org/teia2014
http://corais.org/teia2014/blog
http://corais.org/teia2014/tasks/completed
http://corais.org/teia2014/imageboard
http://corais.org/teia2014/suggestions
http://corais.org/teia2014/spreadsheets


  

www.corais.org/teia2014/node/80779

#EQUIPE AUDIOVISUAL AMARELA
Responsável: CAMILA SILVA

http://www.corais.org/teia2014/node/80779


  

#EQUIPE AUDIOVISUAL AMARELA
Responsável: CAMILA SILVA

LINKS DOS CONTEÚDOS PRODUZIDOS:

Fotografias  Fotos da equipe de Rádio Gravando Vinhetas para Teia da 
Diversidade:

http://www.iteia.org.br/imagens/radio-diversidade-gravacao-de-vinheta

Fotos da chegada das delegações na Teia da Diversidade:

http://www.iteia.org.br/imagens/chegada-das-delegacoes-teia-da-diversidade

Fotos do IV Fórum Nacional dos Pontos de Cultura:

http://www.iteia.org.br/imagens/iv-forum-nacional-dos-pontos-de-cultura

Teia Multicultural – Primeiro dia da Teia Nacional: 

http://www.iteia.org.br/imagens/a-teia-multicultural-primeiro-dia-da-teia-nacional

http://www.iteia.org.br/imagens/radio-diversidade-gravacao-de-vinheta
http://www.iteia.org.br/imagens/chegada-das-delegacoes-teia-da-diversidade
http://www.iteia.org.br/imagens/iv-forum-nacional-dos-pontos-de-cultura
http://www.iteia.org.br/imagens/a-teia-multicultural-primeiro-dia-da-teia-nacional


  

● LINKS DOS CONTEÚDOS PRODUZIDOS:

Curso de Amarração de Tecidos e Vestimentas Africanas:

http://www.iteia.org.br/imagens/curso-de-amarracao-de-tecidos-e-vestimentas-africanas

Vivência da Pedagogia Griô: 

http://www.iteia.org.br/imagens/curso-de-amarracao-de-tecidos-e-vestimentas-africanas

Memória Teia – Teia da Diversidade:

http://www.iteia.org.br/imagens/memoria-teia-teia-da-diversidade-2014-dia-2005-ifrn

Memória Teia – Abertura da Teia 2014:

http://www.iteia.org.br/imagens/memoria-teia-abertura-da-teia-2014

Vídeos  Acervo de vídeos produzidos durante toda a Teia da Diversidade 2014:

http://www.iteia.org.br/imagens/a-teia-multicultural-primeiro-dia-da-teia-nacional

#EQUIPE AUDIOVISUAL AMARELA
Responsável: CAMILA SILVA

http://www.iteia.org.br/imagens/curso-de-amarracao-de-tecidos-e-vestimentas-africanas
http://www.iteia.org.br/imagens/curso-de-amarracao-de-tecidos-e-vestimentas-africanas
http://www.iteia.org.br/imagens/memoria-teia-teia-da-diversidade-2014-dia-2005-ifrn
http://www.iteia.org.br/imagens/memoria-teia-abertura-da-teia-2014
http://www.iteia.org.br/imagens/a-teia-multicultural-primeiro-dia-da-teia-nacional


  

www.corais.org/teia2014/node/80780

#EQUIPE AUDIOVISUAL AZUL
Responsável: DENIS RAMOS

http://www.corais.org/teia2014/node/80780


  

#EQUIPE AUDIOVISUAL AZUL
Responsável: DENIS RAMOS

LINKS DOS CONTEÚDOS PRODUZIDOS:

A Diversidade da Teia
www.iteia.org.br/videos/a-diversidade-da-teia
Construção do Jaraguá
www.iteia.org.br/videos/construcao-do-jaragua1
Narrativas Colaborativas
www.iteia.org.br/videos/narrativas-colaborativas
Chamada para o Cortejo
www.iteia.org.br/videos/chamada-para-o-cortejo
O que é a Teia?
www.iteia.org.br/videos/o-que-e-a-teia
Cortejo Dez Anos de Programa Cultura Viva
www.iteia.org.br/videos/cortejo-dez-anos-de-programa-cultura-viva
Chegada das delegações na Teia 2014
www.iteia.org.br/videos/chegada-das-delegacoes-na-teia-2014
Chico do Doce na Teia Nacional
www.iteia.org.br/videos/chico-do-doce-na-teia-nacional
Chamada da Rádio
www.iteia.org.br/videos/chamada-da-radio
Tô na Teia da Diversidade
www.iteia.org.br/videos/to-na-teia-da-diversidade
Mendonça do Amarelão na Teia da Diversidade
www.iteia.org.br/videos/mendonca-do-amarelao-na-teia-da-diversidade

http://www.iteia.org.br/videos/a-diversidade-da-teia
http://www.iteia.org.br/videos/construcao-do-jaragua1
http://www.iteia.org.br/videos/narrativas-colaborativas
http://www.iteia.org.br/videos/chamada-para-o-cortejo
http://www.iteia.org.br/videos/o-que-e-a-teia
http://www.iteia.org.br/videos/cortejo-dez-anos-de-programa-cultura-viva
http://www.iteia.org.br/videos/chegada-das-delegacoes-na-teia-2014
http://www.iteia.org.br/videos/chico-do-doce-na-teia-nacional
http://www.iteia.org.br/videos/chamada-da-radio
http://www.iteia.org.br/videos/to-na-teia-da-diversidade
http://www.iteia.org.br/videos/mendonca-do-amarelao-na-teia-da-diversidade


  

#EQUIPE AUDIOVISUAL VERDE
Responsável: BRENO CÉSAR

www.corais.org/teia2014/node/80778

http://www.corais.org/teia2014/node/80778


  

#EQUIPE AUDIOVISUAL VERDE
Responsável: BRENO CÉSAR

LINKS DOS CONTEÚDOS PRODUZIDOS:

Chico do Doce na Teia Nacional

www.iteia.org.br/videos/chico-do-doce-na-teia-nacional

Oficinas na #TEIAdaDiversidade

www.iteia.org.br/imagens/oficinas-na-teiadadiversidade

Mostra Artística 21.05.2014

www.iteia.org.br/imagens/mostra-artistica-21052014

Corredores Teia da Diversidade

www.iteia.org.br/imagens/corredores-teia-da-diversidade

Cobertura Colaborativa

www.iteia.org.br/jornal/cobertura-colaborativa1

http://www.iteia.org.br/videos/chico-do-doce-na-teia-nacional
http://www.iteia.org.br/imagens/oficinas-na-teiadadiversidade
http://www.iteia.org.br/imagens/mostra-artistica-21052014
http://www.iteia.org.br/imagens/corredores-teia-da-diversidade
http://www.iteia.org.br/jornal/cobertura-colaborativa1


  

#EQUIPE AUDIOVISUAL VERDE
Responsável: BRENO CÉSAR

LINKS DOS CONTEÚDOS PRODUZIDOS:

Cortejo Dez Anos de Programa Cultura Viva

www.iteia.org.br/videos/cortejo-dez-anos-de-programa-cultura-viva

Montagem da Teia Nacional da Diversidade

www.iteia.org.br/videos/montagem-da-teia-nacional-da-diversidade

A TEIA Multicultural - Primeiro dia da Teia Nacional

www.iteia.org.br/imagens/a-teia-multicultural-primeiro-dia-da-teia-nacional

Construção do Jaraguá

www.iteia.org.br/videos/construcao-do-jaragua1

http://www.iteia.org.br/videos/cortejo-dez-anos-de-programa-cultura-viva
http://www.iteia.org.br/videos/montagem-da-teia-nacional-da-diversidade
http://www.iteia.org.br/imagens/a-teia-multicultural-primeiro-dia-da-teia-nacional
http://www.iteia.org.br/videos/construcao-do-jaragua1


  

#RÁDIO
Responsáveis: Daniel Luis e Beth de Oxum

www.corais.org/teia2014/node/80781

http://www.corais.org/teia2014/node/80781


  

ATIVIDADES PRÉ-TEIA:

PRODUTOS DA PRÉ-PRODUÇÃO:

Teia Sonora, entrevista com Alessandro Azevedo - SP

http://www.iteia.org.br/audios/teia-sonora-entrevista-alessandro-azevedo-sp

Teia Sonora, entrevista com Binho Riani Perinotto

http://www.iteia.org.br/audios/teia-sonora-entrevista-binho-riani-perinotto

Entrevista com a Orquesta de Tambores de Alagoas

http://corais.org/sites/default/files/orquestra_editado.mp3

Programa de Rádio da Cobertura Colaborativa  produzido para a 
#TeiadaDiversidade, formada pelos Pontos de Cultura Coco de Umbiga, Ponto de 
Cultura Afro-Sul, Ponto de Cultura Inclusivo e Rede Mocambos.

http://www.iteia.org.br/videos/chamada-para-a-teia-da-diversidade

http://www.iteia.org.br/videos/radio-diversidade

#RÁDIO
Responsáveis: Daniel Luis e Beth de Oxum

http://www.iteia.org.br/audios/teia-sonora-entrevista-alessandro-azevedo-sp
http://www.iteia.org.br/audios/teia-sonora-entrevista-binho-riani-perinotto
http://corais.org/sites/default/files/orquestra_editado.mp3
http://www.iteia.org.br/videos/chamada-para-a-teia-da-diversidade
http://www.iteia.org.br/videos/radio-diversidade


  

#RÁDIO
Responsáveis: Daniel Luis e Beth de Oxum

LINKS DOS CONTEÚDOS PRODUZIDOS:

Programa ritmos da diversidade do dia 21

http://www.iteia.org.br/audios/cobertura-colaborativa-na-teia-nacional-da-diversidade-2014

Entrevista com DJ BIG – PE

http://www.iteia.org.br/audios/entrevista-dj-big

Entrevista com Marcia Rollemberg

http://www.iteia.org.br/audios/entrevista-marcia-rollemberg

Entrevista com Darlan Soares de Palmas - TO

http://www.iteia.org.br/audios/teia-sonora-entrevista-darlan-soares-de-palmas-to

http://www.iteia.org.br/audios/cobertura-colaborativa-na-teia-nacional-da-diversidade-2014
http://www.iteia.org.br/audios/entrevista-dj-big
http://www.iteia.org.br/audios/entrevista-marcia-rollemberg
http://www.iteia.org.br/audios/teia-sonora-entrevista-darlan-soares-de-palmas-to


  

#RÁDIO
Responsáveis: Daniel Luis e Beth de Oxum

LINKS DOS CONTEÚDOS PRODUZIDOS:

Novos Decretos da Lei 86661993

http://www.iteia.org.br/audios/novos-decretos-da-lei-86661993

Qual o modelo de representação da teia nacional

http://www.iteia.org.br/audios/qual-o-modelo-de-representacao-da-teia-nacional

Carta de Natal na Integra

http://www.iteia.org.br/audios/a-carta-de-natal-na-integra

IV Forum nacional dos pontos de cultura encerra-se com erros

http://www.iteia.org.br/audios/iv-forum-nacional-dos-pontos-de-cultura-encerra-se-com-erros

Forum nacional dos pontos de cultura na rádio amnesia

http://www.iteia.org.br/audios/v-forum-nacional-dos-pontos-de-cultura-na-radio-amnesia

Orquestra de tambores de Alagoas no Palco Livre da rádio amnesia

http://www.iteia.org.br/audios/orquestra-de-tambores-de-alagoas-na-teia-sonora

http://www.iteia.org.br/audios/novos-decretos-da-lei-86661993
http://www.iteia.org.br/audios/qual-o-modelo-de-representacao-da-teia-nacional
http://www.iteia.org.br/audios/a-carta-de-natal-na-integra
http://www.iteia.org.br/audios/iv-forum-nacional-dos-pontos-de-cultura-encerra-se-com-erros
http://www.iteia.org.br/audios/v-forum-nacional-dos-pontos-de-cultura-na-radio-amnesia
http://www.iteia.org.br/audios/orquestra-de-tambores-de-alagoas-na-teia-sonora


  

#MÍDIAS SOCIAIS
Responsável: SANDRO BARROS

www.corais.org/teia2014/node/80782

http://www.corais.org/teia2014/node/80782


  

#MÍDIAS SOCIAIS
Responsável: SANDRO BARROS

ATIVIDADES PRÉ-TEIA:

Local das Tarefas executadas pela equipes

http://corais.org/teia2014/node/80777

Teia Sonora entrevista Alessandro Azevedo- SP

http://www.iteia.org.br/audios/teia-sonora-entrevista-alessandro-azevedo-sp

Teia Sonora entrevista Binho Riani Perinotto

http://www.iteia.org.br/audios/teia-sonora-entrevista-binho-riani-perinotto

Entrevista com a Orquesta de Tambores de Alagoas

http://corais.org/sites/default/files/orquestra_editado.mp3

Entrevista com a coordenadora e professora de dança Vilma Carijós

http://www.iteia.org.br/gerenciador/conteudo_publicado_video.php?cod=31061

Uma Ilha se Olha 2 de Florianópolis/SC

http://www.iteia.org.br/gerenciador/conteudo_publicado_video.php?cod=31101

http://corais.org/teia2014/node/80777
http://www.iteia.org.br/audios/teia-sonora-entrevista-alessandro-azevedo-sp
http://www.iteia.org.br/audios/teia-sonora-entrevista-binho-riani-perinotto
http://corais.org/sites/default/files/orquestra_editado.mp3
http://www.iteia.org.br/gerenciador/conteudo_publicado_video.php?cod=31061
http://www.iteia.org.br/gerenciador/conteudo_publicado_video.php?cod=31101


  

#MÍDIAS SOCIAIS
Responsável: SANDRO BARROS

LINKS DOS CONTEÚDOS PRODUZIDOS:

Repositorio: Site iTEIA (www.iteia.org.br) – local de armazenamento de 
forma livre de todos os conteúdos produzidos durante a Teia, disponível de forma 
gratuita para consulta e download.

Plataforma de Trabalho e Comunicação Corais (www.corais.org/teia2014) -  
Plataforma onde foram realizadas as ações de organização e sistematização 
referentes à Teia, disponíveis para consulta de qualquer pessoa. O projeto está 
configurado como aberto, pois, mesmo quem não faz parte diretamente pode 
acompanhar e em, alguns casos, fazer o download dos conteúdos criados e 
disponibilizados.

http://www.iteia.org.br/
http://www.corais.org/teia2014


  

#MÍDIAS SOCIAIS
Responsável: SANDRO BARROS

LINKS DOS CONTEÚDOS PRODUZIDOS:

Diaspora - TEIA Nacional (https://diasporabr.com.br/u/teianacional) – mídia social 
livre, onde os usuários escolhem os servidores onde suas informações serão 
armazenadas. Rede em expansão, que recebe a cada dia mais usuários engajados 
no pensamento e disponibilização de conteúdos livres.

A utilização dessas ferramentas colocaram a Teia Nacional da Diversidade na 
vanguarda da organização, gerenciamento e disponibilização  de conteúdos 
produzidos de forma livre, deixando como legado uma memória não mercadológica 
dos conhecimentos registrados durante todo evento.

Site Oficial

Cultura Digital (www.culturadigital.br/teiadadiversidade)

Facebook do Portal iTEIA (https://www.facebook.com/portaliteia)

Twitter iTEIA - (www.twitter.com/iteia)

Instagram TEIA Nacional - (http://instagram.com/teianacional)

https://diasporabr.com.br/u/teianaciona
http://www.culturadigital.br/teiadadiversidade
https://www.facebook.com/portaliteia
http://www.twitter.com/iteia
http://instagram.com/teianacional


  

#SALDO COLABORATIVO DA TEIA 2014

O acervo multímidia produzido pela equipe da cobertura colaborativa ficará disponível durante e após o 
evento no portal iTEIA (www.iteia.org.br/teiadadiversidade), uma plataforma livre que permite o 
licenciamento de conteúdos em licenças livres em um canal criado para a Teia  aglutinando o acervo de 
todos os conteúdos relacionados a esta temática.

A plataforma CORAIS permitiu este coletivo organizar e dividir atividades e socializar informações de 
forma transparente e dinâmica oferecendo mecanismos para tomadas de decisões coletivas 
disponibilizando espaços para comentários e sugestões adotando mecanismos autogestionários desde a 
concepção do plano de trabalho da cobertura permitindo que o grupo definisse os horizontes que 
desejariam navegar durante o a realização do evento, ficando todo projeto e processos utilizados, livres e 
disponíveis para consulta de qualquer pessoa. 

O plano de comunicação valorizou a criatividade da Comunicação Colaborativa e promoveu a 
multiplicidade de olhares, saberes e fazeres, explorando as mais diversas mídias, linguagens e meios de 
difusão e circulação associadas à diversidade de expressões linguísticas e culturais que compõem a Rede 
Nacional dos Pontos de Cultura, ressaltando o protagonismo, a alteridade e a cooperação da Rede. A 
Cobertura Colaborativa levou em consideração todo o processo de articulação, construção, mobilização, 
produção, registro e difusão antes, durante e após a TEIA 2014. 

http://www.iteia.org.br/teiadadiversidade


  

#EQUIPE DA COBERTURA 
COLABORATIVA DA TEIA 2014



Clipping Geral – TEIA Nacional da Diversidade 2014 
 

Março  

 

01. Data: 23-03 

Veículo: Novo Jornal 

Título: A Teia vem por Aí 

Link: http://www.novojornal.jor.br/_conteudo/2014/03/cultura/27302-a-teia-vem-

por-ai.php 

Avaliação: Positivo 
 

 

Abril 

  

02. Data: 04-04 

Veículo: Blog do Barbosa 

Título: Teia da Diversidade 2014 acontece em Natal 

Link: http://blogdobarbosa.jor.br/novo/?p=87907 

Avaliação: Positivo 
 

03. Data: 04-04 

Veículo: Circulando com Anderson 

Título: Natal Sediará em maio um dos eventos de cultura mais importantes do país 

Link: http://circulandocomanderson.blogspot.com.br/2014/04/natal-sediara-em-maio-

um-dos-eventos.html 

Avaliação: Positivo 
 

04. Data: 29-04 
Veículo: Overmundo 
Título da Notícia: Como é bom produzir arte e cultura em Sergipe 
Link: http://www.overmundo.com.br/overblog/como-e-bom-produzir-arte-e-cultura-
em-sergipe   
Positivo 
 
05. Data: 29-04 
Veículo: Brasil Cultura 
Título da Notícia: 5º Nacional dos pontos de cultura acontecerá em Natal  
Link: http://www.brasilcultura.com.br/cultura/5%c2%ba-encontro-nacional-dos-
pontos-de-cultura-acontecera-em-natal/     
Positivo 
 
06. Data: 30-04 
Veículo: O Documento – Uma impressão digital 

http://www.novojornal.jor.br/_conteudo/2014/03/cultura/27302-a-teia-vem-por-ai.php
http://www.novojornal.jor.br/_conteudo/2014/03/cultura/27302-a-teia-vem-por-ai.php
http://blogdobarbosa.jor.br/novo/?p=87907
http://circulandocomanderson.blogspot.com.br/2014/04/natal-sediara-em-maio-um-dos-eventos.html
http://circulandocomanderson.blogspot.com.br/2014/04/natal-sediara-em-maio-um-dos-eventos.html
http://www.overmundo.com.br/overblog/como-e-bom-produzir-arte-e-cultura-em-sergipe
http://www.overmundo.com.br/overblog/como-e-bom-produzir-arte-e-cultura-em-sergipe
http://www.brasilcultura.com.br/cultura/5%c2%ba-encontro-nacional-dos-pontos-de-cultura-acontecera-em-natal/
http://www.brasilcultura.com.br/cultura/5%c2%ba-encontro-nacional-dos-pontos-de-cultura-acontecera-em-natal/


Título da Notícia: Site do Projeto Teias de Cultura está no ar   
Link: http://www.odocumento.com.br/print.php?id=454528      
Positivo 
 
07. Data: 30-04 
Veículo: Conselho Estadual de Cultura da Bahia 
Título da Notícia: Encontro de Pontos de Cultura da Bahia reúne mais de 200 entidades 
culturais  
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/teia2014emsalvador/  
Positivo 
 
08. Data: 30-04 
Veículo: Portal Brasil 
Título da Notícia: Funart promove encontro de políticas para as artes  
Link: https://www.brasil.gov.br/cultura/2014/04/funarte-promove-encontro-de-
politicas-para-as-artes  
Avaliação: Positivo 
 
 
09. Data: 30-04 
Veículo: 45º Graus 
Título da Notícia: Ponto de Cultura Pé de Manga, de Altos, representará o Piauí em 
evento nacional  
Link: http://www.45graus.com.br/ponto-de-cultura-p-de-manga-de-altos-representar-
o-piau-em-evento-nacional,altos-pi,112292.html   
Avaliação: Positivo 
 
10. Data: 30-04 
Veículo: Revista Raiz 
Título da Notícia:A Economia Solidária sempre foi um composto importante da TEIA 
Nacional. (compartilhou resultado da mostra)   
Link: https://pt-br.facebook.com/revistaraiz  
Avaliação: Positivo 
 
 
11. Data: 30-04 
Veículo: Coisas de Mato Grosso 
Título da Notícia: Site do Projeto ‘Pontos de Cultura’ está no ar’  
Link: 
http://www.coisasdematogrosso.com.br/noticias/noticia.asp?id=35223&noticia=DEST
AQUE_Site_do_projeto_Pontos_de_cultura_esta_no_ar   
Avaliação: Positivo 
 

 

 

http://www.odocumento.com.br/print.php?id=454528
http://conselho.cultura.ba.gov.br/teia2014emsalvador/
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http://www.coisasdematogrosso.com.br/noticias/noticia.asp?id=35223&noticia=DESTAQUE_Site_do_projeto_Pontos_de_cultura_esta_no_ar


Maio 

12. Data: 01-05 
Veículo: Mineiro PT 
Título: TEIA divulga resultado da Feira da Economia Solidária 
Link: http://www.mineiropt.com.br/noticias-30851#.U2WhEfldVOk  
Avaliação: Positiva 
 
 
13. Data: 01-05 
Veículo: Tribuna do Norte – Blog do Viver 
Título: Teia da Diversidade terá Feira de Economia Criativa 
Link: http://blog.tribunadonorte.com.br/blogdoviver/teia-da-diversidade-tera-feira-
de-economia-criativa/691  
Avaliação: Positiva 
 
 
14. Data: 01-05 
Veículo: Carnaúba em Foco 
Título: TEIA Divulga resultado da Feira da Economia Solidária 
Link: http://www.carnaubaemfoco.blogspot.com.br/2014/05/teia-divulga-resultado-
da-feira-da.html  
Avaliação: Positiva 
 

15. Data: 01-05  
Veículo: O Público 
Título: TEIA Divulga resultado da Feira da Economia Solidária 
Link: http://www.opublico.com.br/novo/mnoticia.php?cod=9713  
Avaliação: Positiva 
 
16. Data: 01-05 
Veículo: Blog Anselmo Santana  
Título da Notícia: Teia Dilvulga Resultado da Feira de Economia Solidária  
Link: http://www.anselmosantana.com/2014/05/teia-divulga-resultado-da-feira-
da.html  
Avaliação: Positiva 
 

17. Data: 02-05 
Veículo: UNE 
Título: Teia da Diversidade reúne pontos de cultura de todo Brasil 
Link: http://www.une.org.br/2014/05/teia-da-diversidade-reune-pontos-de-cultura-
de-todo-o-
brasil/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Une-
UniaoNacionalDosEstudantes+%28UNE+-
+Uni%C3%A3o+Nacional+dos+Estudantes%29  
Avaliação: Positiva 
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18. Data: 02-05 
Veículo: EBC 
Título: Ponto Com Ponto Br debate o uso da tecnologia para a mobilidade urbana 
Link: http://www.ebc.com.br/tecnologia/2014/05/ponto-com-ponto-br-debate-o-uso-
da-tecnologia-para-a-mobilidade-urbana  
Avaliação: Imparcial 
 
19. Data: 02-05 
Veículo: Leonardo Sodré 
Título: Teia divulga resultado da Feira da Economia Solidária 
Link: http://www.leonardosodre.com/2014/05/teia-divulga-resultado-da-feira-da.html  
Avaliação: Positiva 
 
 
20. Data: 02-05 
Veículo: Imersão Latina 
Título: Maio é mês da Teia Nacional da Diversidade  
Link: http://imersaolatina.blogspot.com.br/2014/05/maio-e-mes-da-teia-nacional-
da.html   
Avaliação: Positiva 
 
21. Data: 03-05 
Veículo: Lagoa Nova Destaque 
Título: UFRN realiza a Teia Nacional da Diversidade Cultural 2014 
Link: http://www.lagoanovadestaque.com/2014/05/ufrn-realiza-teia-nacional-da.html  
Avaliação: Positiva 
 

22. Data: 04-05 
Veículo: Diário do Tocantins 
Título: Mostra Artística da TEIA da Diversidade já tem atividades selecionadas 
Link: http://www.diariodotocantins.com.br/index.php/todas-as-noticias/2800-mostra-
artistica-da-teia-da-diversidade-ja-tem-atividades-selecionadas    
Avaliação: Positiva 
 
23. Data: 05-05 
Veículo: Vermelho.Org 
Título: Teia da Diversidade reúne Pontos de Cultura de todo o país 
Link: http://www.vermelho.org.br/noticia/241386-8  
Avaliação: Positiva 
 
24. Data: 07-05 

Veículo: Jornal Brasil 

Título: Rede nacional vai incentivar atividades afro-brasileiras 

Link: http://www.jornalbrasil.com.br/?pg=desc-

http://www.ebc.com.br/tecnologia/2014/05/ponto-com-ponto-br-debate-o-uso-da-tecnologia-para-a-mobilidade-urbana
http://www.ebc.com.br/tecnologia/2014/05/ponto-com-ponto-br-debate-o-uso-da-tecnologia-para-a-mobilidade-urbana
http://www.leonardosodre.com/2014/05/teia-divulga-resultado-da-feira-da.html
http://imersaolatina.blogspot.com.br/2014/05/maio-e-mes-da-teia-nacional-da.html
http://imersaolatina.blogspot.com.br/2014/05/maio-e-mes-da-teia-nacional-da.html
http://www.lagoanovadestaque.com/2014/05/ufrn-realiza-teia-nacional-da.html
http://www.diariodotocantins.com.br/index.php/todas-as-noticias/2800-mostra-artistica-da-teia-da-diversidade-ja-tem-atividades-selecionadas
http://www.diariodotocantins.com.br/index.php/todas-as-noticias/2800-mostra-artistica-da-teia-da-diversidade-ja-tem-atividades-selecionadas
http://www.diariodotocantins.com.br/index.php/todas-as-noticias/2800-mostra-artistica-da-teia-da-diversidade-ja-tem-atividades-selecionadas
http://www.vermelho.org.br/noticia/241386-8
http://www.jornalbrasil.com.br/?pg=desc-noticias&id=132679&nome=Rede%20nacional%20vai%20incentivar%20atividades%20afro-brasileiras


noticias&id=132679&nome=Rede%20nacional%20vai%20incentivar%20atividades%20

afro-brasileiras  

Avaliação: Positivo 

25. Data: 07-05 
Veículo: Representação Regional Norte – Ministério da Cultura 
Título: Encontros sobre as Teias Estaduais e Nacional 2014 
Link: http://regionalnorteminc.wordpress.com/  
Avaliação: Positivo  
 
26. Data: 07-05 
Veículo: Palmares Fundação Cultural 
Título: Rede Cultura Viva Afro-brasileira será lançada na Teia Cultural da Diversidade 
2014 
Link: http://www.palmares.gov.br/?p=32359 
Avaliação: Positivo 
 
27. Data: 07-05 
Veículo: Minc 
Título: Rede Cultura Viva Afro-brasileira será lançada na TEIA Nacional da Diversidade 
2014 
Link: http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-
/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/rede-cultura-viva-afro-brasileira-sera-lancada-
na-teia-nacional-da-diversidade-2014/10883 
Avaliação: Positivo 
 
28. Data: 07-05 
Veículo: Fórum Nacional Pela Democratização da Comunicação 
Título: Rede Cultura Viva Afro-brasileira será lançada na TEIA Cultural da Diversidade 
2014 
Link: http://fndc.org.br/clipping/rede-cultura-viva-afro-brasileira-sera-lancada-na-teia-
cultural-da-diversidade-2014-936537/ 
Avaliação:  Positivo 
 
29. Data: 07-05 
Veículo: Forte Cultural 
Título: Rede Cultura Viva Afro-brasileira será lançada na TEIA Nacional da Diversidade 
2014 
Link: http://edisilva64.blogspot.com.br/2014/05/rede-cultura-viva-afro-brasileira-
sera.html 
Avaliação: Positivo 
 
30. Data: 07-05 
Veículo: Portal Brasil 
Título: Rede nacional vai incentivar atividades afro-brasileiras 
Link: http://www.brasil.gov.br/cultura/2014/05/rede-nacional-vai-incentivar-
atividades-afro-brasileiras 
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Avaliação: Positivo 
 
31. Data: 07-05 
Veículo: Tribuna do Norte 
Título: http://tribunadonorte.com.br/noticia/inscricoes-para-mostra-artistica-durante-
a-teia-da-diversidade-encerram-nesta-segunda-7/278609Inscrições para mostra 
artística durante a Teia da Diversidade encerram nesta segunda 
Link: http://tribunadonorte.com.br/noticia/inscricoes-para-mostra-artistica-durante-a-
teia-da-diversidade-encerram-nesta-segunda-7/278609 
Avaliação: Positivo 
 
32. Data: 07-05 
Veículo: A Critica 
Título: Rio Verde representa Cultura Pantaneira em Natal no dia 19 
Link: http://www.acritica.net/index.php?conteudo=Noticias&id=117607 
Avaliação: Positivo 

33. Data: 08-05 
Veículo: Cultura Viva News 
Título: Rede Cultura Viva Afro-brasileira será lançada na TEIA da Diversidade. 
Link: http://culturavivanews.blogspot.com.br/2014/05/rede-cultura-viva-afro-
brasileira-sera.html 
Avaliação: Positivo 
 
 
34. Data: 08-05 
Veículo: Jornal do Dia 
Título: TEIA da Diversidade reúne Pontos de Cultura e outros destaques da diversidade 
cultural brasileira 
Link: http://www.jornaldiadia.com.br/news/noticia.php?Id=26377#.U20R9ZpOXIU 
Avaliação:  Positivo 
 
35. Data: 08-05 
Veículo: Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas 
Título: Teia da Diversidade 2014  
Link: http://snbp.bn.br/teia-da-diversidade-2014/ 
Avaliação: Positivo 
 
36. Data: 08-05 
Veículo: Portal Brasil 
Título: Encontro discute arte com participação de jovens em Natal (RN) 
Link: http://www.brasil.gov.br/cultura/2014/05/encontro-discute-arte-com-
participacao-de-jovens-em-natal-rn 
Avaliação: Positivo 
 
37. Data: 09-05 
Veículo: Midia Max 
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Título: Bailarinos de MS levam dança folclórica paraguaia para encontro nacional de 
pontos de culturas 
Link: http://www.midiamax.com.br/noticias/908752#.U20YLfldVOk 
Avaliação: positivo 
 
38. Data: 09-05 
Veículo: Ensaio Geral 
Título: Bailarinos do MS se apresentarão em encontro nacional 
Link:http://www.ensaiogeral.com.br/noticias/danca/bailarinos_do_ms_se_apresentar
ao_em_encontro_nacional 
Avaliação: Positivo 
 
39. Data: 09-05 
Veículo: Jornal Brasil 
Título: Mostra competitiva de filmes curtíssimos começa hoje em Brasília 
Link: http://www.jornalbrasil.com.br/?pg=desc-noticias&id=132822 
Avaliação: Positivo 
 
40. Data: 09-05 

Veículo: FEAC 

Título: TEIA NACIONAL DA DIVERSIDADE 2014 APRESENTARÁ A REDE CULTURA AFRO-

BRASILEIRA 

Link: http://www.feac.org.br/teia-nacional-da-diversidade-2014-apresentara-a-rede-

cultura-afro-brasileira/ 

Avaliação: Positivo 

41. Data: 10-5 

Veículo: Blog Anselmo Santana 

Título: Confecção de Jaraguá para a “Teia Nacional da Diversidade” mobiliza artesãos 

da Vila de Ponta Negra 

Link: http://www.anselmosantana.com/2014/05/confeccao-de-jaragua-para-teia-

nacional.html 

Avaliação: Positivo 

42. Data: 11-05 

Veículo: Alagoas 24 horas 

Título: Maceió vai participar de feira na Teia Nacional de Diversidade 

Link: 

http://www.alagoas24horas.com.br/conteudo/?vEditoria=Macei%F3&vCod=201073 

Avaliação: Positivo 

43. Data: 11-05 

Veículo:  Prefeitura de Alagoas 

Título: Maceió vai participar de feira na Teia Nacional de Diversidade 

Link: http://www.maceio.al.gov.br/semtabes/noticias/maceio-vai-participar-de-feira-

http://www.midiamax.com.br/noticias/908752#.U20YLfldVOk
http://www.midiamax.com.br/noticias/908752#.U20YLfldVOk
http://www.ensaiogeral.com.br/noticias/danca/bailarinos_do_ms_se_apresentarao_em_encontro_nacional
http://www.jornalbrasil.com.br/?pg=desc-noticias&id=132822
http://www.feac.org.br/teia-nacional-da-diversidade-2014-apresentara-a-rede-cultura-afro-brasileira/
http://www.feac.org.br/teia-nacional-da-diversidade-2014-apresentara-a-rede-cultura-afro-brasileira/
http://www.anselmosantana.com/2014/05/confeccao-de-jaragua-para-teia-nacional.html
http://www.anselmosantana.com/2014/05/confeccao-de-jaragua-para-teia-nacional.html
http://www.alagoas24horas.com.br/conteudo/?vEditoria=Macei%F3&vCod=201073
http://www.maceio.al.gov.br/semtabes/noticias/maceio-vai-participar-de-feira-na-teia-nacional-de-diversidade/


na-teia-nacional-de-diversidade/ 

Avaliação: Avaliação 

44. Data: 11-05 

Veículo: Portal Vermelho 

Título: Rede Cultura Viva Afro-brasileira será lançada na Teia Nacional 

Link: http://www.vermelho.org.br/noticia/241711-11 

Avaliação:Positivo 

45. Data: 11-05 

Veículo: Revista Bzz 

Título: Confecção para a “Teia Nacional da Diversidade” mobiliza artesãos da Vila de 

Ponta Negra 

Link: http://www.revistabzzz.com/noticias/6771/confeco-para-a-teia-nacional-da-

diversidade-mobiliza-artesos-da-vila-de-ponta-negra 

Avaliação: Positivo  

 

46. Data: 12-05 

Veículo: Associação dos Municípios de Alagoas 

Título: Macéio vai participar de feira na teia nacional da diversidade 

Link: http://www.ama.al.org.br/maceio-vai-participar-de-feira-na-teia-nacional-de-

diversidade/ 

Avaliação: Positiva 

47. Data: 13-05 
Veículo: Gazeta do Oeste 
Título: Confecção de Jaraguá mobiliza artesãos do Rio Grande do Norte 
Link: http://gazetadooeste.com.br/confeccao-de-jaragua-mobiliza-artesaos/ 
Avaliação: Positivo 
 
48. Data: 13-05 
Veículo: Leonardo Sodré 
Título: Confecção de Jaraguá para a “Teia Nacional da Diversidade” mobiliza artesãos 
da Vila de Ponta Negra 
Link: http://www.leonardosodre.com/2014/05/confeccao-de-jaragua-para-teia-
nacional.html 
Avaliação: Positivo 
 
49. Data: 13-05 

Veículo: Chico Lima 

Título: TEIA DA DIVERSIDADE 

Link: http://blogdochico-lima.blogspot.com.br/2014/05/teia-da-diversidade.html 

Avaliação: Positivo 

http://www.vermelho.org.br/noticia/241711-11
http://www.revistabzzz.com/noticias/6771/confeco-para-a-teia-nacional-da-diversidade-mobiliza-artesos-da-vila-de-ponta-negra
http://www.revistabzzz.com/noticias/6771/confeco-para-a-teia-nacional-da-diversidade-mobiliza-artesos-da-vila-de-ponta-negra
http://www.ama.al.org.br/maceio-vai-participar-de-feira-na-teia-nacional-de-diversidade/
http://gazetadooeste.com.br/confeccao-de-jaragua-mobiliza-artesaos/
http://www.leonardosodre.com/2014/05/confeccao-de-jaragua-para-teia-nacional.html
http://www.leonardosodre.com/2014/05/confeccao-de-jaragua-para-teia-nacional.html
http://blogdochico-lima.blogspot.com.br/2014/05/teia-da-diversidade.html


50. Data: 13-05 

Veículo: Blog da Ação Cultural 

Título:  A TEIA da Diversidade está Chegando 

Link: http://acaoculturalse.blogspot.com.br/2014/05/a-teia-da-diversidade-esta-

chegando.html?spref=bl 

Avaliação: Positivo 

51. Data: 13-05 

Veículo: A Rede 

Título:  TEIA da Diversidade reúne Pontos de Cultura em Natal 

Link: http://www.arede.inf.br/agenda/6844-teia-da-diversidade-reune-pontos-de-

cultura-em-natal 

Avaliação: Positivo 

52. Data: 13-05 
Veículo: Tribuna do Norte 
Título: Jaraguá ganha a “Teia Nacional” 
Link: http://tribunadonorte.com.br/noticia/jaragua-ganha-a-teia-nacional/281665 
Avaliação: Positivo 
 

53. Data: 14-05 

Veículo: No Minuto 

Título: Mestre da cultura popular, Tião Oleiro, comemora 100 anos 

Link: http://nominuto.com/noticias/cultura/mestre-da-cultura-popular-tiao-oleiro-

comemora-100-anos/110311/ 

Avaliação: Positivo 

 

54. Data: 14-05 

Veículo: Portal no Ar 

Título: Mestre de Congo de Guerra de Ceará-Mirim celebra hoje 100 anos 

Link: http://portalnoar.com/mestre-de-congo-de-guerra-de-ceara-mirim-celebra-hoje-

100-anos/ 

Avaliação: Positivo 

55. Data: 14-05 

Veículo: Blog do Barão de Ceará Mírim 

Título: MESTRE TIÃO OLEIRO 100 ANOS DE VIDA E CULTURA DEDICADOS A CEARÁ-

MIRIM/RN 

Link: http://franciscoguiacm.blogspot.com.br/2014/05/mestre-tiao-oleiro-100-anos-

de-vida-e.html 

Avaliação: Positivo 

http://acaoculturalse.blogspot.com.br/2014/05/a-teia-da-diversidade-esta-chegando.html?spref=bl
http://www.arede.inf.br/agenda/6844-teia-da-diversidade-reune-pontos-de-cultura-em-natal
http://tribunadonorte.com.br/noticia/jaragua-ganha-a-teia-nacional/281665
http://nominuto.com/noticias/cultura/mestre-da-cultura-popular-tiao-oleiro-comemora-100-anos/110311/
http://portalnoar.com/mestre-de-congo-de-guerra-de-ceara-mirim-celebra-hoje-100-anos/
http://franciscoguiacm.blogspot.com.br/2014/05/mestre-tiao-oleiro-100-anos-de-vida-e.html
http://franciscoguiacm.blogspot.com.br/2014/05/mestre-tiao-oleiro-100-anos-de-vida-e.html


56. Data: 14-05 

Veículo: Carnaúba em Foco 

Título: Mestre da cultura popular, Tião Oleiro, comemora 100 anos 

Link: http://www.dihitt.com/barra/mestre-da-cultura-popular-tiao-oleiro-comemora-

100-anos 

Avaliação: Positivo 

57. Data: 14-05 

Veículo: Programa Registrando 

Título: MESTRE DA CULTURA POPULAR, TIÃO OLEIRO, COMEMORA 100 ANOS 

Link: http://programaregistrando.com.br/mestre-da-cultura-popular-tiao-oleiro-

comemora-100-anos/ 

Avaliação: Positivo 

58. Data: 14-05 

Veículo: João André Neto 

Título: PARABÉNS, MESTRE! 

Link: http://joaoandreneto.blogspot.com.br/2014/05/parabens-mestre.html 

Avaliação: Positivo 

59. Data: 14-05 

Veículo: ITEIA 

Título: 1º Dia de Encontro da Cobertura Colaborativa na Teia da Diversidade 

Link: http://www.iteia.org.br/jornal/1-dia-de-encontro-da-cobertura-colaborativa-na-

teia-da-diversidade 

Avaliação: Positivo 

60. Data: 14-05 

Veículo: Blog do Anselmo Santana 

Título: TEIA da Diversidade reúne Pontos de Cultura e outros destaques da diversidade 

cultural brasileira 

Link: http://www.anselmosantana.com/2014/05/teia-da-diversidade-reune-pontos-

de.html 

Avaliação: Positivo 

61. Data: 14-05 

Veículo: Incubadora de Iniciativas e Empreendimentos Solidários 

Título: FEITO NA VILA: Jaguará símbolo da Teia da Diversidade 2014 

Link: http://iniciesufrn.blogspot.com.br/2014/05/feito-na-vila-jaguara-simbolo-da-

teia.html 

Avaliação: Positivo 

62. Data: 14-05 

Veículo: Senadinho Macaíba 

http://www.dihitt.com/barra/mestre-da-cultura-popular-tiao-oleiro-comemora-100-anos
http://www.iteia.org.br/jornal/1-dia-de-encontro-da-cobertura-colaborativa-na-teia-da-diversidade
http://www.anselmosantana.com/2014/05/teia-da-diversidade-reune-pontos-de.html
http://www.anselmosantana.com/2014/05/teia-da-diversidade-reune-pontos-de.html
http://iniciesufrn.blogspot.com.br/2014/05/feito-na-vila-jaguara-simbolo-da-teia.html


Título: PRODUTOR CULTURAL DE MACAÍBA PARTICIPA DA TEIA NACIONAL DA 

DIVERSIDADE - 2014 

Link: 

http://www.senadinhomacaiba.com.br/index.php?option=com_content&view=article

&id=10810%3Aprodutor-cultural-de-macaiba-participa-da-teia-nacional-da-

diversidade-2014&catid=1%3Amais-recentes&lang=pt 

Avaliação: Positivo 

63. Data: 14-05  
Veículo: Vivicultura 
Título: Teia Nacional da Diversidade 
Link: http://vivicultura.blogspot.com.br/2014/05/teia-nacional-da-diversidade.html 
Avaliação: Positivo 
 
64. Data: 14-05 
Veículo: Prefeitura 
Título: Prefeito Carlos Eduardo é convidado para participar da abertura da TEIA 
Nacional da Diversidade 2014. 
Link: http://www.natal.rn.gov.br/noticia/ntc-19037.html 
Avaliação: Positivo 
 

65. Data: 15-05 

Veículo: EBC 

Título: Pontos de Cultura marcam presença na Teia da Diversidade 

Link: http://www.ebc.com.br/cultura/2014/05/apos-quatro-anos-pontos-de-cultura-

apresentarao-demandas-ao-minc 

Avaliação: Positivo 

66. Data: 15-05 

Veículo: No Minuto 

Título: Teia Nacional da Diversidade movimenta UFRN na próxima semana 

Link: http://nominuto.com/noticias/cultura/teia-nacional-da-diversidade-movimenta-

ufrn-na-proxima-semana/110336/ 

Avaliação: Positivo 

 

67. Data: 14-05 

Veículo: You Tube - TVNBR 

Título: Teia Nacional da Diversidade 2014 acontece de 19 a 24 de maio 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=AFxGlPZUXcE 

Avaliação: Positivo 

68. Data: 15-05 

Veículo: IFRN 

http://www.senadinhomacaiba.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10810%3Aprodutor-cultural-de-macaiba-participa-da-teia-nacional-da-diversidade-2014&catid=1%3Amais-recentes&lang=pt
http://www.senadinhomacaiba.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10810%3Aprodutor-cultural-de-macaiba-participa-da-teia-nacional-da-diversidade-2014&catid=1%3Amais-recentes&lang=pt
http://vivicultura.blogspot.com.br/2014/05/teia-nacional-da-diversidade.html
http://www.natal.rn.gov.br/noticia/ntc-19037.html
http://www.natal.rn.gov.br/noticia/ntc-19037.html
http://www.ebc.com.br/cultura/2014/05/apos-quatro-anos-pontos-de-cultura-apresentarao-demandas-ao-minc
http://nominuto.com/noticias/cultura/teia-nacional-da-diversidade-movimenta-ufrn-na-proxima-semana/110336/
http://www.youtube.com/watch?v=AFxGlPZUXcE


Título: Campus Cidade Alta recebe a TEIA da Diversidade Nacional 2014 

Link: http://portal.ifrn.edu.br/campus/natalcidadealta/noticias/campus-cidade-alta-

recebe-a-teia-da-diversidade-nacional-2014/ 

Avaliação: Positivo 

69. Data: 15-05 

Veículo: R7 MS 

Título: Pontos de Cultura representam arte do Estado na V TEIA Nacional com apoio da 

FCMS 

Link: http://www.msrecord.com.br/noticia/ver/113581/pontos-de-cultura-

representam-arte-do-estado-na-v-teia-nacional-com-apoio-da-fcms 

Avaliação: Positivo 

70. Data: 16-05 

Veículo: Portal Aprendiz 

Título:  Teia da Diversidade reúne pontos de cultura de todo o Brasil 

Link: http://portal.aprendiz.uol.com.br/2014/05/16/teia-da-diversidade-reune-pontos-

de-cultura-de-todo-o-brasil/ 

Avaliação: Positivo 

 

71. Data: 16-05 

Veículo: Agência de Notícias do Acre 

Título: Pontos de Cultura do Acre participam da “Teia Nacional da Diversidade” 

Link: http://www.agencia.ac.gov.br/noticias/acre/pontos-de-cultura-acre-participam-

da-teia-nacional-da-diversidade 

Avaliação: Positivo 

72. Data: 16-05 

Veículo: Portal no Ar 

Título: Campus Cidade Alta recebe a TEIA da Diversidade Nacional 2014 

Link: http://portalnoar.com/campus-cidade-alta-recebe-teia-da-diversidade-nacional-

2014/ 

Avaliação: Positivo 

73. Data: 15-05 

Veículo: Rede Palmares 

Título: Rede Cultura Viva Afro-brasileira será lançada na Teia Cultural da Diversidade 

2014 

Link: http://www.palmares.gov.br/?p=32359 

Avaliação: Positivo 

74. Data: 16-05 

Veículo: Avança Tibau do Sul 

http://portal.ifrn.edu.br/campus/natalcidadealta/noticias/campus-cidade-alta-recebe-a-teia-da-diversidade-nacional-2014/
http://www.msrecord.com.br/noticia/ver/113581/pontos-de-cultura-representam-arte-do-estado-na-v-teia-nacional-com-apoio-da-fcms
http://www.msrecord.com.br/noticia/ver/113581/pontos-de-cultura-representam-arte-do-estado-na-v-teia-nacional-com-apoio-da-fcms
http://portal.aprendiz.uol.com.br/2014/05/16/teia-da-diversidade-reune-pontos-de-cultura-de-todo-o-brasil/
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http://www.palmares.gov.br/?p=32359
http://www.palmares.gov.br/?p=32359


Título: Natal será da Teia da Diversidade", por Fátima Bezerra 

Link: http://avancatibaudosul.blogspot.com.br/2014/05/natal-sera-da-teia-da-

diversidade-por.html 

Avaliação: Positivo 

75. Data: 15-05 

Veículo: Radio Abraço no Ar 

Título: Sociedade civil tem papel de destaque na TEIA da Diversidade 

Link: http://www.abraconacional.org/sociedade-civil-tem-papel-de-destaque-na-teia-

da-diversidade/ 

Avaliação: Positivo 

76. Data: 16-05 

Veículo: Imprensa Livre Foque 

Título: TEIA da Diversidade 

Link: http://foque.com.br/taian/index.php/teia-da-diversidade/ 

Avaliação: Positivo 

77. Data: 16-05 

Veículo: Escola de Gente 

Título: Teia Nacional da Diversidade 2014 e o teatro acessível 

Link: http://www.escoladegente.org.br/786/ 

Avaliação: Positivo 

78. Data: 17-05 

Veículo: Juventude Petista do RN 

Título: Entre os dias 19 e 24 de maio Natal será sede da Teia da Diversidade 

Link: http://www.jptrn.com.br/2014/05/entre-os-dias-19-e-24-de-maio-natal.html 

Avaliação: Positivo 

79. Data: 15-05 

Veículo: Jovem Pam 

Título: Pontos de Cultura marcam presença na Teia da Diversidade 

Link: http://jovempan.uol.com.br/entretenimento/cultura/pontos-de-cultura-marcam-

presenca-na-teia-da-diversidade-2014-05-15.html 

Avaliação: Avaliação 

80. Data: 16-05 

Veículo: Portal Brasil 

Título: Teia da Diversidade 2014 começa na próxima segunda (19) 

Link: https://www.brasil.gov.br/cultura/2014/05/teia-da-diversidade-2014-comeca-na-

proxima-segunda-19 

Avaliação: Positivo 

http://avancatibaudosul.blogspot.com.br/2014/05/natal-sera-da-teia-da-diversidade-por.html
http://www.abraconacional.org/sociedade-civil-tem-papel-de-destaque-na-teia-da-diversidade/
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https://www.brasil.gov.br/cultura/2014/05/teia-da-diversidade-2014-comeca-na-proxima-segunda-19


 
81. Data: 19-05 
Veículo: Portal Brasil 
Título: Começa Teia Nacional da Diversidade 2014 em Natal (RN) 
Link: http://www.brasil.gov.br/cultura/2014/05/comeca-teia-nacional-da-diversidade-
2014-em-natal 
Avaliação: Positivo 
 

82. Data: 19-05 

Veículo: EBC 

Título: Assista à Teia da Diversidade em tempo real 

Link: http://www.ebc.com.br/cultura/2014/05/assista-a-teia-da-diversidade-em-

tempo-real 

Avaliação: Positivo 

83. Data: 19-05 

Veículo: EBC 

Título: Rádio Livre cria vinhetas para a Teia da Diversidade 

Link: http://www.ebc.com.br/cultura/galeria/imagens/2014/05/radio-livre-cria-

vinhetas-para-a-teia-da-diversidade 

Avaliação: Positivo 

84. Data: 19-05 

Veículo: Governo do Ceará 

Título: Ceará participa da Teia Nacional da Diversidade 

Link: http://www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/10703-ceara-participa-da-

teia-nacional-da-diversidade- 

Avaliação: Avaliação 

85. Data: 19-05 

Veículo: Portal Brasil 

Título: Começa Teia Nacional da Diversidade 2014 em Natal (RN) 

Link: http://www.brasil.gov.br/cultura/2014/05/comeca-teia-nacional-da-diversidade-

2014-em-natal 

Avaliação: Positivo 

86. Data: 19-05 

Veículo: Portal Vermelho 

Título: Teia da Diversidade: Pontos de Cultura se reúnem na cidade de Natal 

Link: http://www.vermelho.org.br/noticia/242414-11 

Avaliação: Positivo 

87. Data: 18-05 

Veículo: Iteia 

http://www.brasil.gov.br/cultura/2014/05/comeca-teia-nacional-da-diversidade-2014-em-natal
http://www.ebc.com.br/cultura/2014/05/assista-a-teia-da-diversidade-em-tempo-real
http://www.ebc.com.br/cultura/galeria/imagens/2014/05/radio-livre-cria-vinhetas-para-a-teia-da-diversidade
http://www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/10703-ceara-participa-da-teia-nacional-da-diversidade-
http://www.brasil.gov.br/cultura/2014/05/comeca-teia-nacional-da-diversidade-2014-em-natal
http://www.vermelho.org.br/noticia/242414-11


Título: Chamada para a Teia da Diversidade 

Link: http://www.iteia.org.br/videos/chamada-para-a-teia-da-diversidade 

Avaliação: Positivo 

88. Data: 18-05 

Veículo: Pagina 20 

Título: Adevi do Acre participará da Teia Nacional da Diversidade 

Link: http://www.pagina20.net/cidade/adevi-do-acre-participara-da-teia-nacional-da-

diversidade/ 

Avaliação: Positivo 

89. Data: 19-05 

Veículo: Casa Civil do Ceará 

Título: Ceará participa da Teia Nacional da Diversidade 

Link: http://www.casacivil.ce.gov.br/index.php/sala-de-imprensa/noticias/9679-ceara-

participa-da-teia-nacional-da-diversidade 

Avaliação: Positivo 

90. Data: 19-05 

Veículo: Portal no Ar 

Título: Preparativos finais para a TEIA da Diversidade em Natal; confira a programação 

Link: http://portalnoar.com/preparativos-finais-para-teia-da-diversidade-em-natal-

confira-programacao/ 

Avaliação: Positivo 

91. Data: 19-05 

Veículo: Marcos Dantas 

Título: Começa Teia Nacional da Diversidade 2014 em Natal 

Link: http://marcosdantas.com/comeca-teia-nacional-da-diversidade-2014-em-natal/ 

Avaliação: Positivo 

92. Data: 19-05 

Veículo: O Jornal de Hoje 

Título: Teia da Diversidade reúne em Natal representantes culturais de todo o Brasil 

Link: http://jornaldehoje.com.br/teia-da-diversidade-reune-em-natal-representantes-

culturais-de-todo-o-brasil/ 

Avaliação: Positivo 

93. Data: 19-05 

Veículo: Fofoki 

Título: Teia da Diversidade marca lançamento de novos editais nacionais 

Link: http://www.fofoki.com/noticias/teia-diversidade-marca-lancamento-novos-

editais-nacionais 

Avaliação: Positivo 

http://www.iteia.org.br/videos/chamada-para-a-teia-da-diversidade
http://www.pagina20.net/cidade/adevi-do-acre-participara-da-teia-nacional-da-diversidade/
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http://www.fofoki.com/noticias/teia-diversidade-marca-lancamento-novos-editais-nacionais


94. Data: 18-05 

Veículo: Overmundo 

Título: A Teia Nacional da Diversidade 

Link: http://www.overmundo.com.br/agenda/a-teia-nacional-da-diversidade-1  

Avaliação: Positivo 

95. Data: 19-05 

Veículo: Chama Alternativa 

Título: Teia da Diversidade reúne destaques da diversidade cultural brasileira em Natal 

(RN) 

Link: http://www.chamaalternativa.com/2014/05/teia-da-diversidade-reune-

destaques-da.html 

Avaliação: Positivo 

96. Data: 20-05 

Veículo: Blog Robson Pires 

Título: Teia Nacional da Diversidade 2014 já movimenta Natal 

Link: http://www.robsonpiresxerife.com/estado/teia-nacional-da-diversidade-2014-ja-

movimenta-natal/#.U3uOS_ldVGg 

Avaliação: 

97. Data: 19-05 

Veículo: Conexão Tocantins 

Título: Representantes de Pontos de Cultura do TO participam do Encontro Nacional 

Link: http://conexaoto.com.br/2014/05/19/representantes-de-pontos-de-cultura-do-

to-participam-do-encontro-nacional 

Avaliação: Positivo 

98. Data: 20-05 

Veículo: Senador Georgino Avelino 

Título: Mestre Tião Oleiro será homenageado na Teia Nacional da Diversidade 

Link: http://wwwmarconepedroblogspotcombr.blogspot.com.br/2014/05/mestre-tiao-

oleiro-sera-homenageado-na.html 

Avaliação: Positivo 

99. Data: 19-05 

Veículo: Juventude BM 

Título: Teia da Diversidade 2014 

Link: http://juventudebm.blogspot.com.br/2014/05/teia-nacional-da-diversidade-

2014.html 

Avaliação: Positivo 
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100. Data: 20-05 

Veículo: NE10 

Título: Encontro em Natal marca lançamento de editais nacionais na área de cultura 

Link: http://ne10.uol.com.br/canal/cultura/noticia/2014/05/20/encontro-em-natal-

marca-lancamento-de-editais-nacionais-na-area-de-cultura-488561.php 

Avaliação: Positivo 

101. Data: 20-05 

Veículo: Gazeta Online 

Título: Grupos culturais do Estado vão a encontro nacional 

Link: 

http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2014/05/entretenimento/cultura_e_famos

os/1487297-grupos-culturais-do-estado-vao-a-encontro-nacional.html 

Avaliação: Positivo 

 

102. Data: 19-05 

Veículo:  Prefeitura de Catanhede 

Título: CANTANHEDE NO ENCONTRO NACIONAL DA DIVERSIDADE CULTURAL (TEIA 

2014) 

Link: 

http://www.cantanhede.ma.gov.br/site/index.php?option=com_content&view=article

&id=2228:cantanhede-no-encontro-nacional-da-diversidade-cultural-teia-

2014&catid=43:secretaria-de-cultura&Itemid=97 

Avaliação: Positivo 

 

103. Data: 19-05 

Veículo: h2foz 

Título: Foz tem dez delegados na Teia Nacional da Diversidade Cultural 

Link: http://www.h2foz.com.br/node/33613 

Avaliação: Positivo 

104. Data: 20-05 

Veículo: Ponto de Cultura Cantiga de Ninar 

Título: Representante do Ponto de Cultura Cantiga de Ninar participa do Encontro 

Nacional 

Link: http://pccn.wordpress.com/ 

Avaliação: Positivo 

105. Data: 19-05 

Veículo: Diário do Congresso 

Título:  Adevi do Acre participará da Teia Nacional da Diversidade 

Link: http://diariodocongresso.com.br/novo/2014/05/adevi-do-acre-participara-da-
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teia-nacional-da-diversidade/#.U3uUJPldVGg 

Avaliação: Positivo 

106. Data: 20-05 

Veículo: Portal CWB 

Título: Assista à Teia da Diversidade em tempo real 

Link: http://www.portalcwb.com/assista-a-teia-da-diversidade-em-tempo-real.html 

Avaliação: Positivo 

107. Data: 19-05 

Veículo: Exame 

Título: Pontos de cultura se reúnem após quatro anos sem editais 

Link: http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/pontos-de-cultura-se-reunem-apos-

quatro-anos-sem-editais 

Avaliação: Positivo 

108. Data: 19-05 

Veículo: D24AM 

Título: Pontos de Cultura se reúnem após quatro anos sem editais do ministério 

Link: http://www.d24am.com/plus/artes-shows/pontos-de-cultura-se-reunem-apos-

quatro-anos-sem-editais-do-ministerio/112293 

Avaliação: Positivo 

109. Data:19-05 

Veículo: Jornal do Brasil 

Título: Pontos de cultura se reúnem após quatro anos sem editais do ministéri 

Link: http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2014/05/19/pontos-de-cultura-se-

reunem-apos-quatro-anos-sem-editais-do-ministerio/ 

Avaliação: Positivo 

110. Data: 20-05 

Veículo: JC Net 

Título: Encontro em Natal marca lançamento de editais na área de cultura 

Link: http://www.jcnet.com.br/Internacional/2014/05/encontro-em-natal-marca-

lancamento-de-editais-na-area-de-cultura.html 

Avaliação: Positivo 

111. Data: 19-05 

Veículo: Blog do Assis Ramalho 

Título: Pontos de Cultura se reúnem após quatro anos sem editais do ministério 

Link: http://www.assisramalho.com.br/2014/05/pontos-de-cultura-se-reunem-apos-

quatro.html 

Avaliação: Positivo 
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112. Data: 20-05 

Veículo: Instituto Filantropia 

Título: Encontro em Natal marca lançamento de editais nacionais na área de cultura 

Link: http://www.institutofilantropia.org.br/secoes/rede-social/item/6589-encontro-

em-natal-marca-lancamento-de-editais-nacionais-na-area-de-cultura 

Avaliação: Positivo 

113. Data:20-05 

Veículo: MS Hoje 

Título: Encontro em Natal marca lançamento de editais nacionais na área de cultura 

Link: http://mshoje.com/noticias/108635-encontro-em-natal-marca-lancamento-de-

editais-nacionais-na-area-de-cultura 

Avaliação: Positivo 

114. Data: 19-05 

Veículo: Contacto Latino 

Título: Teia Nacional da Diversidade 2014 movimenta Natal – Portal Brasil 

Link: http://contacto-latino.com/redzin/2014-01/14082124/teia-nacional-da-

diversidade-2014-movimenta-natal-portal-brasil/ 

Avaliação: Positivo 

115. Data: 23-05  

Veículo: G1 RN  

Título: TEIA Nacional da Diversidade ocorre até este sábado (24) em Natal 

Link: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2014/05/teia-nacional-da-

diversidade-ocorre-ate-este-sabado-24-em-natal.html  

Avaliação: Positivo 

116. Data: 24-05 

Veículo: Alagoas 24h 

Título: Grupos afros de Alagoas levam ritmo para Teia da Diversidade 

Link: http://www.alagoas24horas.com.br/conteudo/?vCod=202034  

Avaliação: Positivo  

117. Data: 23-05 

Veículo: Região Noroeste 

Título: Jales marca presença na Teia Nacional da Diversidade 2014 

Link: http://www.regiaonoroeste.com/portal/materias.php?id=57696  

Avaliação: Positivo  

118. Data: 19-05 

Veículo: Vermelho 

Título: Teia da Diversidade: Pontos de Cultura se reúnem na cidade de Natal 
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Link: http://www.vermelho.org.br/noticia/242414-11  

Avaliação: Positivo  

119. Data: 19-05 

Veículo: H2FOZ 

Título: Foz tem dez delegados na Teia Nacional da Diversidade Cultural 

Link: http://www.h2foz.com.br/node/33613  

Avaliação: Positivo  

120. Data: 26-05 

Veículo: Vermelho 

Título: Teia da Diversidade termina neste sábado com público de 7 mil pessoas 

Link: http://www.vermelho.org.br/noticia/242866-11  

Avaliação: Positivo 

121. Data: 23-05 

Veículo: EBC 

Título: Teia da Diversidade: mapa nacional reúne dados de mais de 2,7 mil pontos de 

cultura  

Link: http://www.ebc.com.br/cultura/2014/05/mapa-nacional-dos-pontos-de-cultura-

e-lancado-na-teia-da-diversidade  

Avaliação: Positivo 

122. Data: 23-05 

Veículo: Aqui Acontece 

Título: Teia da Diversidade debate repasse de 2% do Orçamento para Cultura 

Link: http://aquiacontece.com.br/noticia/2014/05/23/teia-da-diversidade-debate-

repasse-de-2-do-orcamento-para-cultura  

Avaliação: Positivo 

123. Data: - 

Veículo: Flickr do Minc 

Título: -  

Link: https://www.flickr.com/photos/ministeriodacultura/14261095225/  

Avaliação: Positivo 

124. Data: 22-05 

Veículo: TNH 

Título: Teia da Diversidade debate repasse de 2% do Orçamento para Cultura 

Link: http://tnh1.ne10.uol.com.br/noticia/brasil/2014/05/22/300765/teia-da-

diversidade-debate-repasse-de-2-do-orcamento-para-cultura  

Avaliação: Positivo 
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125. Data: 23-05 

Veículo: You Tube 

Título: Abertura Oficial da Teia da Diversidade 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=8R5ZqCjcr2o  

Avaliação: Positivo 

126. Data: 23-05 

Veículo: Agência Alagoas 

Título: Grupos afros de Alagoas levam ritmo para Teia da Diversidade 

Link: http://agenciaalagoas.al.gov.br/noticias/2014/5/grupos-afros-de-alagoas-levam-

ritmo-para-teia-da-diversidade  

Avaliação: Positivo  

127. Data: 26-05 

Veículo: Nísia Digital 

Título: AÇÃO DA BIBLIOTECA DONA MARIINHA CHEGA À TEIA DA DIVERSIDADE/UFRN 

Link: http://www.nisiadigital.com.br/2014/05/acao-da-biblioteca-dona-mariinha-

chega-teia-da-diversidadeufrn.html  

Avaliação: 

128. Data: 23-05 

Veículo: Cultura RS 

Título: Encerra neste sábado a Teia Nacional da Diversidade 2014 

Link: http://www.cultura.rs.gov.br/v2/2014/05/encerra-neste-sabado-a-teia-nacional-

da-diversidade-2014/  

Avaliação:  Positivo 

 

129. Data: 26-05 

Veículo: Palmares Fundação Cultural 

Título: Teia 2014: Jovens negros e negras reescrevem suas histórias por meio da 

cultura 

Link: http://www.palmares.gov.br/?p=32689  

Avaliação: Positivo 

 

130. Data: 23-05 

Veículo: Palmares Fundação Cultural 

Título: Teia 2014: Mestres da cultura tradicional negra contam suas experiências 

Link: http://www.palmares.gov.br/?p=32678  

Avaliação: Positivo 

131. Data: 25-05 

Veículo: Muda Mais 

Título: Muda Mais na Teia Nacional da Diversidade 2014 
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Link: http://mudamais.com/tags/teia-da-diversidade  

Avaliação: Positivo 

132. Data: 23-05 

Veículo: Blog do Anselmo Santana 

Título: Shows da TEIA da Diversidade vão animar o público de Natal/RN nesta sexta-

feira 

Link: http://www.anselmosantana.com/2014/05/shows-da-teia-da-diversidade-vao-

animar.html  

Avaliação: Positivo 

133. Data: 23-05 

Veículo: Blog do Totinha 

Título: Shows da TEIA da Diversidade vão animar o público de Natal/RN nesta sexta-

feira. 

Link: http://blogdototinha.blogspot.com.br/2014/05/shows-da-teia-da-diversidade-

vao-animar.html  

Avaliação: Positivo 

134. Data: 23-05 

Veículo: ITEIA 

Título: Mendonça do Amarelão na Teia da Diversidade 

Link: http://www.iteia.org.br/videos/mendonca-do-amarelao-na-teia-da-diversidade  

Avaliação: pOSITIVO 

135. Data: 23-05 

Veículo: Portal do PMDB 

Título: Em Natal, Henrique Alves participa de encontro nacional da Teia da Diversidade 

Cultural 

Link: http://www.pmdbnacamara.org.br/noticias/em-natal-henrique-alves-participa-

de-encontro-nacional-da-teia-da-diversidade-cultural  

Avaliação: Positivo 

136. Data: 22-05 

Veículo: Surgiu  

Título: Teia da Diversidade debate repasse de 2% do Orçamento para Cultura 

Link: http://entretenimento.surgiu.com.br/noticia/154357/teia-da-diversidade-

debate-repasse-de-2-do-orcamento-para-cultura.html  

Avaliação: Positivo 

137. Data: 27-05 

Veículo: News Rondonia 

Título: BOI FLOR DO CAMPO ENCANTOU O PÚBLICO NA TEIA DA DIVERSIDADE 

Link: 
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http://www.newsrondonia.com.br/noticias/boi+flor+do+campo+encantou+o+publico+

na+teia+da+diversidade/45491  

Avaliação: Positivo 

138. Data: 23-05 

Veículo: Corais 

Título: Resumo do dia 22 

Link: http://corais.org/teia2014/node/81108  

Avaliação: Positivo 

139. Data: 26-05 

Veículo: Blog Karlosilva 

Título: Ação da biblioteca dona mariinha chega a teia da diversidade\ufrn 

Link: http://karlosilva.com.br/2014/05/26/acao-da-biblioteca-dona-mariinha-chega-a-

teia-da-diversidadeufrn/  

Avaliação: Positivo 

140. Data: 22-05 

Veículo: Blog do Seridó 

Título: Ministra da cultura participa de abertura oficial da teia da diversidade 

Link: http://www.blogdoserido.com.br/ministra-da-cultura-participa-de-abertura-

oficial-da-teia-da-diversidade/  

Avaliação: Positivo 

141. Data: 24-05 

Veículo: Caravana Cigana 

Título: No Dia Nacional do Cigano, TEIA da Diversidade tem solenidade comemorativa 

Link: http://www.caravanacigana.com/2014/05/no-dia-nacional-do-cigano-teia-

da.html 

Avaliação: Positivo  

142. Data: 22-05 

Veículo: Companhia da Notícia 

Título: Carlos Eduardo participa da abertura oficial da TEIA Nacional da Diversidade 

2014 

Link: http://companhiadanoticia.com.br/carlos-eduardo-participa-da-abertura-oficial-

da-teia-nacional-da-diversidade-2014/  

Avaliação: Positivo 

143. Data: 26-05 

Veículo: Cultura e Mercado 

Título: Teia Nacional da Diversidade tem mais de 600 deliberações 

Link: http://www.culturaemercado.com.br/noticias/teia-nacional-da-diversidade-tem-
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mais-de-600-deliberacoes/  

Avaliação: Positivo 

144. Data: 20-05 

Veículo: Barriguda News 

Título: CULTURA: Teia da Diversidade reúne em Natal representantes culturais de todo 

o Brasil 

Link: http://barrigudanews.blogspot.com.br/2014/05/cultura-teia-da-diversidade-

reune-em.html  

Avaliação: Positivo 

145. Data: 22-05 

Veículo: Blog Ponto de Vista 

Título: Ministra da Cultura participa da teia da diversidade cultural em Natal 

Link: http://www.pontodevistaonline.com.br/ministra-da-cultura-participa-da-teia-da-

diversidade-cultural-em-natal/  

Avaliação: Positivo 

146. Data: 28-05 

Veículo: Notícias do estado 

Título: Anastáco esteve presente na teia nacional da diversidade cultural 2014 

Link: http://www.noticiasdoestado.com.br/index.php/component/k2/item/6941-

anastacio-esteve-presente-na-teia-nacional-da-diversidade-cultural-2014  

Avaliação: Positivo 

147. Data: 26-05 

Veículo: Brasil Alemanha 

Título: The Schneider´s/GC Som Legal participa da TEIA Nacional da Diversidade em 

Natal, RN 

Link: http://www.brasilalemanha.com.br/novo_site/noticia/the-schneiders-gc-som-

legal-participa-da-teia-nacional-da-diversidade-em-natal-

rn/3965#sthash.9iDUeSJX.dpuf  

Avaliação: Positivo 

148. Data: 23-05 

Veículo: vivicultura 

Título: TEIA NACIONAL DA DIVERSIDADE CULTURAL PUBLICA CARTA DE NATAL 

Link: http://vivicultura.blogspot.com.br/2014/05/teia-da-diversidade-cultural-

publica.html  

Avaliação: Positivo  

149. Data: 21-05 

Veículo: Cultura Surda 

Título: Teia Nacional da Diversidade 

http://barrigudanews.blogspot.com.br/2014/05/cultura-teia-da-diversidade-reune-em.html
http://barrigudanews.blogspot.com.br/2014/05/cultura-teia-da-diversidade-reune-em.html
http://www.pontodevistaonline.com.br/ministra-da-cultura-participa-da-teia-da-diversidade-cultural-em-natal/
http://www.pontodevistaonline.com.br/ministra-da-cultura-participa-da-teia-da-diversidade-cultural-em-natal/
http://www.noticiasdoestado.com.br/index.php/component/k2/item/6941-anastacio-esteve-presente-na-teia-nacional-da-diversidade-cultural-2014
http://www.noticiasdoestado.com.br/index.php/component/k2/item/6941-anastacio-esteve-presente-na-teia-nacional-da-diversidade-cultural-2014
http://www.brasilalemanha.com.br/novo_site/noticia/the-schneiders-gc-som-legal-participa-da-teia-nacional-da-diversidade-em-natal-rn/3965#sthash.9iDUeSJX.dpuf
http://www.brasilalemanha.com.br/novo_site/noticia/the-schneiders-gc-som-legal-participa-da-teia-nacional-da-diversidade-em-natal-rn/3965#sthash.9iDUeSJX.dpuf
http://www.brasilalemanha.com.br/novo_site/noticia/the-schneiders-gc-som-legal-participa-da-teia-nacional-da-diversidade-em-natal-rn/3965#sthash.9iDUeSJX.dpuf
http://vivicultura.blogspot.com.br/2014/05/teia-da-diversidade-cultural-publica.html
http://vivicultura.blogspot.com.br/2014/05/teia-da-diversidade-cultural-publica.html


Link: http://culturasurda.net/2014/05/21/teia-nacional-da-diversidade/  

Avaliação: Positivo 

150. Data: 28-05 

Veículo: Ninja 

Título: Mais Um Nó Na Rede: Saiba como foi a TEIA da Diversidade Cultural 2014 

Link: https://www.oximity.com/article/Mais-Um-N%C3%B3-Na-Rede-Saiba-como-foi-1  

Avaliação: Positivo 

151. Data: 22-05 

Veículo: Blog de Daltro Emerenciano 

Título: HENRIQUE ALVES, MARTA SUPLICY E FATIMA PARTICIPAM DE ENCONTRO 

NACIONAL DA TEIA DA DIVERSIDADE CULTURAL. 

Link: http://www.blogdedaltroemerenciano.com.br/2014/05/henrique-alves-marta-

suplicye-fatima-participam-de-encontro-nacional-da-teia-da-diversidade-cultural/  

Avaliação: Positivo 

152. Data: 24-05 

Veículo: Jornal Brasil 

Título: Teia da Diversidade 

Link: http://www.jornalbrasil.com.br/?pg=desc-noticias&id=131085  

Avaliação: Positivo 

153. Data: 24-05 

Veículo: fofoki 

Título: Teia da Diversidade fortalece rede dos Pontos de Memória 

Link: http://www.fofoki.com/noticias/teia-diversidade-fortalece-rede-pontos-memoria  

Avaliação: Positivo 

154. Data: 26-05 

Veículo: fonsead 

Título: Direitos humanos e cultura: diálogo entre os segmentos foi destaque na Teia da 

Diversidade 

Link: http://fonseas.org.br/novosite/?p=5374  

Avaliação: Positivo 

155. Data: 23-05 

Veículo: Monte alegrense 

Título: Monte Alegre na Teia nacional da diversidade 

Link: http://www.omontealegrense.com/2014/05/monte-alegre-na-teia-nacional-

da.html  

Avaliação: Positivo 
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156. Data: 28-05 

Veículo: Radio Jaraguá 

Título: Artista plástico jaraguaense irá representar o município no RN 

Link: http://www.jaraguaam.com.br/variedades/noticias/artista-plastico-jaraguaense-

ira-representar-o-municipio-no-rio-grande-do-norte  

Avaliação: Positivo 

157. Data: 22-05 

Veículo: Senador do Ceará Inácio 

Título: Teia Nacional da Diversidade 2014 

Link: http://inacio.com.br/2014/05/teia-nacional-da-diversidade-2014/  

Avaliação: Positivo 

158. Data: 20-05 

Veículo: A voz do Servidor 

Título: Teia Nacional da Diversidade 2014 já movimenta Natal 

Link: http://sintserpum-cn.blogspot.com.br/2014/05/teia-nacional-da-diversidade-

2014-ja.html  

Avaliação: Positivo 

159. Data: 26-05 

Veículo: Era pra ser Brígida 

Título: Encontro da Teia da Diversidade abre chamadas públicas para mostra artística e 

atividades formativas 

Link: http://www.erapraserbrigida.com/2014/03/encontro-da-teia-da-diversidade-

abre.html#.U4fsH3JdWSo  

Avaliação: Positivo 

160. Data: 22-05 

Veículo: Radio Cirandeira 

Título: Encontro Nacional dos Pontos de Cultura acontecerá em Natal 

Link: http://radiocirandeira.wordpress.com/tag/teia-nacional-da-diversidade / 

Avaliação: Positivo 

161. Data: 24-05 

Veículo: Camaçari Noticias 

Título: Mapa nacional reúne dados de mais de 2,7 mil pontos de Cultura 

Link: http://www.camacarinoticias.com.br/leitura.php?id=258003  

Avaliação: Positivo 

162. Data: 28-05 

Veículo: A tribuna Net 

Título: Abadeus participa do encontro Nacional dos Pontos de Cultura no Rio Grande 

do Norte 
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Link: http://www.atribunanet.com/noticia/abadeus-participa-do-encontro-nacional-

dos-pontos-de-cultura-no-rio-grande-do-norte-102837  

Avaliação: Positivo 

163. Data: 23-05 

Veículo: Tribuna do Norte 

Título: Cia Gira Dança se apresenta na TEIA com o espetáculo ‘Terreiro Lumiara’ 

Link: http://blog.tribunadonorte.com.br/agitosebaladas/cia-gira-danca-se-apresenta-

na-teia-com-o-espetaculo-%E2%80%98terreiro-lumiara%E2%80%99/76136  

Avaliação: Positivo 

164. Data: 21-05 

Veículo: Blog do Viver 

Título: Teia Nacional da Diversidade promove cortejo hoje [qua] na Cidade Alta 

Link: http://blog.tribunadonorte.com.br/blogdoviver/teia-nacional-da-diversidade-

promove-cortejo-hoje-qua-na-cidade-alta/761  

Avaliação: Positivo 

165. Data: 20-05 

Veículo: Tribuna do Norte 

Título: Ministra da Cultura, Marta Suplicy, participa de solenidade do Teia Nacional e 

visita incubadora RN Criativo 

Link: http://blog.tribunadonorte.com.br/blogdoviver/ministra-da-cultura-marta-

suplicy-participa-de-solenidade-do-teia-nacional-e-visita-incubadora-rn-criativo/752  

Avaliação: Positivo 

166. Data: 20-05 

Veículo: Tribuna do Norte 

Título: Confira imagens da Teia Nacional da Diversidade 

Link: http://tribunadonorte.com.br/album/5171  

Avaliação: Positivo 

167. Data: 22-05 

Veículo: Tribuna do Norte 

Título: Confira imagens da Teia Nacional da Diversidade 

Link: http://tribunadonorte.com.br/album/5174  

Avaliação: Positivo 
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Anexo X - Registros fotográficos  
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Backdrop - Palco Anfiteatro UFRN 
 

Backdrop - Palco do Auditório (Tenda principal) 
 



 

Testeira - Tenda da Diversidade 
 

Testeira - Palco do Largo da Ribeira 

 

Testeira - Tenda Territórios Tradicionais 
 

Testeira - Acesso 

 

Testeira - Tenda da Feira da Economia Solidária e Criativa 
 

Banner - Divulgação dos Parceiros 
 



 

Banner Aeroporto - Divulgação da TEIA  

Banner - Divulgação da TEIA 

 

Cartaz - Divulgação da TEIA 

 

Adesivo - Sinalização da Feira da Economia  
Solidária e Criativa 

 

Participantes da TEIA com crachá do evento 

 



 

Participante da TEIA com camiseta do evento 
 

Camiseta da equipe de organização da TEIA 

 

Participante da TEIA com bolsa do evento 
 

Participante da TEIA com crachá do evento 
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