
Meta A: Produção de Vídeos

Objetivo já especificado: 

Em novembro ter 27 vídeos de no máximo 5 minutos , um de cada estado, cada um falando sobre um dos 

princípios da Recid. Fazer oficinas técnicas e políticas (democratização das comunicações, midialivrismo, 

licenças e softwares livres, marco civil da internet etc) sobre produção de vídeos.

Proposta geral:

1 - Ter além dos vídeos, seguindo exemplo do livro da Abong lançado no seminário de sexta do FST, uma 

publicação (digital ou não) com os relatos das discussões que serão feitas nas oficinas de vídeo. 

2 – Que não separemos momentos de formação técnica de momentos de formação política. Nem no próprio 

momento das oficinas, nem nas atividades práticas. (não seguir o mal exemplo do que faziam/fazem grandes 

programas de inclusão digital governamental)

Proposta específica:

CRIAR UM GRUPO FORMADO PELO coletivo soyloco + gt comunicação nacional + quem puder 

(especialmente referencias de comunicação dos estados):

– criar lista com estas pessoas;

– tempo mínimo (o tempo que tiver) para pelo menos iniciar a preparação da formação comum online 

(ação já consensuada nas últimas reuniões ampliadas);

– que este mesmo grupo (especialmente soyloco+gt comunicacao) se responsabilize pela mediação a 

distância da produção dos vídeos e da publicação. Criar planejamento comum pra isso (plano de 

atuação).



Meta B: Boletins

Objetivo já especificado: 

2 boletins impressos nacionais para 2014.

Proposta geral:

1 -  O GRUPO CRIADO NA META A e/ou GT de Comunicação Nacional + GT Gestão Nacional, cria (a partir 

dos recursos disponíveis) um formato para este boletim. Verificar o custo para “o maior número de páginas X 

o maior número de cópias impressas X o maior formato (área utilizável)” possível.

2 – Depois de definido o item acima, partilhar a proposta e o formato entre os estados. 

– Área útil: (Por exemplo: cada estado terá em cada boletim a área útil de 2 páginas - cada uma 

com 18 cm de largura por 30 cm de altura).

– “Template”: arquivo com layout/diagramação comum do boletim para que os estados enviem já 

diagramado → no máximo 1 mês antes da publicação já diagramado.

– Outra opção é que o template seja compartilhado para servir como base, mas que o estado 

que preferir, envie as notícias/fotos (Mensalmente? Bimestralmente?) que imagina que cabem 

neste template – para gt comunicação e/ou veraz diagramar pelo estado.

3 – Que como na “meta A” da produção de vídeo, um grupo (o mesmo + quem puder) se responsabilize pela 

mediação a distância da produção dos boletins com a criação de um planejamento comum pra isso (plano de 

atuação). 

– nesta mediação pode estar inclusa a formação na utilização da ferramenta de edição.



Meta C: Comunicotecas

Objetivo já especificado: 

X (4?) comunicotecas nacionais para 2014 (a primeira é sobre o Plebiscito para março/abril).

Proposta geral:

1 -  O GRUPO CRIADO NA META A e/ou GT de Comunicação Nacional especifique que tipo(s), formato(s), 

quantidade e período cada estado terá para enviar os ou o seu material que gostaria de compartilhar na 

comunicoteca com os outros estados.

2 – Que como na “meta A” da produção de vídeo, um grupo (o mesmo + quem puder) se responsabilize pela 

mediação a distância do envio deste material dos estados com a criação de um planejamento comum pra isso 

(plano de atuação). 


