UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS PROFESSOR MILTON SANTOS
PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CULTURA E SOCIEDADE
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO

ATA DA REUNIÃO DO DIA 02/11/2020

1) Presentes: Bruno Novais, Maíra Bahia, Max Bittencourt e Uri Menezes.
2) Plataforma digital: Google Meet.
3) Duração: 11h-12h.
4) Pauta:
a) Breve retrospectiva mensal do trabalho de cada núcleo com apresentação de
demandas.
b) Planejamento mensal de ações por núcleo para novembro de 2020:
i)
Coordenação:
(1) Ações realizadas em outubro de 2020: apresentação da nova Comissão
na reunião do Colegiado. Acompanhamento das atividades dos núcleos.
ii)
Redes Sociais:
(1) Instagram/Facebook: montar cards com imagens enviadas pelos grupos
de pesquisa ao longo de suas ações durante o ano de 2020. Montar
uma série: Pesquisa em tempos de pandemia. A série será semanal com
postagens no feed às segundas-feiras. Uri solicitará ajuda à Brenda para
isso.
(2) LinkedIn:
(a) Gerenciamento: Rafael Garcia assumiu o gerenciamento da rede.
Dinâmica de trabalho: três postagens ao longo da semana
(segunda, quarta e sexta) sobre as teses e dissertações
defendidas no Programa.
(b) Posts: focar em pesquisas negras no mês de novembro.
iii)
Institucional:
(1) Questão do site 1: Maíra ainda não conseguiu instalar o VPN em seu
computador. Tentará novamente o contato com o STI. Por isso, Bruno
tem feito a atualização do site até que ela consiga resolver essa
pendência junto ao STI.
(2) Questão do site 2: Envio dos nomes dos alunos regulares em 2020 para
o núcleo de tecnologia da informação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação
(PROPG) que tem o acesso para fazer essa atualização no site do PósCultura dia 10/11/20 quando o servidor retornará de férias.
(3) Questão do site 3: Os nomes dos egressos já estão no site.
(4) Gerenciamento do gmail da Comissão: encaminhamento das
mensagens para os núcleos responsáveis pela resolução das demandas
que surgem.

iv)

c)

d)
e)

f)

Científica:
(1) Os Boletins da Comunicação Científica serão divulgados na primeira
quarta-feira de cada mês. Novembro: focar em pesquisas negras, tanto
leituras quanto chamadas para publicações.
v)
Audiovisual:
(1) Vídeo Pós-poema: Já está em processo de finalização. Previsão para
divulgação nas redes sociais: novembro de 2020.
(2) Microwebsérie: Mulheres Pesquisadoras do Pós-Cultura: Uma vontade
do tamanho do mundo. Estágio atual: à espera do envio do material
solicitado aos docentes e discentes. Previsão de início da divulgação:
dezembro de 2020.
Novembro Negro:
i)
Utilizar materiais de arquivo em formato de #tbt às quintas-feiras do mês de
novembro.
ii)
Projeto de Live no Instagram do Pós-Cultura: Bate-papo com pesquisadores
negros. Escolher uma data de novembro. Sugestão de data: 16/11/20. Horário:
20h-22h. Mediação: Luana Souza (mestranda do Pós-Cultura).
(1) Nomes convidados para o bate-papo: Carla Akotirene, Djamila Ribeiro e
Leandro de Paula (docente do Pós-Cultura).
(2) Envio de convites: Maíra Bahia buscará o contato de Carla Akotirene e
enviará o e-mail para Djamila Ribeiro. Uri Menezes falará com Luana
Souza e Leandro de Paula. Confirmar até sexta-feira, 06/11/2020. Maíra
criará um e-mail padrão e decidiremos no grupo do whatsapp a versão
final.
(3) Apoio técnico: Comissão de Comunicação.
(4) Tornar a live um evento de extensão com emissão de certificados:
Secretaria e Coordenação do Pós-Cultura. Uri Menezes conversará com
o professor José Roberto Severino.
Congresso Culturas: fazer reposts nas redes sociais dos materiais de divulgação
produzidos pelo Congresso em suas redes sociais.
Propor à Coordenação e Colegiado do Programa a temática do Seminário Interno do
Pós-Cultura: “O Pós-Cultura Que Temos versus O Pós-Cultura Que Queremos:
trajetórias e possibilidades”. Seria uma discussão sobre a história dos 15 anos do
Programa e espaço para refletir sobre sonhos, utopias e possibilidades ao Pós-Cultura
para os próximos 15 anos.
Próxima reunião geral da Comissão: 07 de dezembro de 2020, 11h-12h, Google
Meet.
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