UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS PROFESSOR MILTON SANTOS
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COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO

ATA DA REUNIÃO DO DIA 05/10/2020

1) Presentes: Abel Oliveira, Bruno Novais, Maíra Bahia, Max Bittencourt e Uri Menezes.
2) Plataforma digital: Google Meet.
3) Duração: 10h-11h.
4) Pauta:
a) Breve retrospectiva do trabalho de cada núcleo com apresentação das demandas após
a reunião de setembro de 2020.
b) Planejamento mensal de ações por núcleo para outubro de 2020:
i)
Coordenação:
(1) Início do trabalho à frente da Comissão e apropriação da condução do
trabalho com avaliação positiva.
(2) Pendências:
(a) Ajustes de trabalho para fortalecer o diálogo com os discentes e
docentes para produção dos conteúdos.
(b) Suporte aos núcleos da Comissão.
ii)
Redes Sociais:
(1) Instagram: retomada das publicações periódicas, tanto no feed quanto
nos stories.
(2) LinkedIn: criado e em processo de busca de público. Estão sendo
divulgadas as teses defendidas. A partir de outubro, serão divulgadas
as dissertações defendidas.
(3) Facebook: retomada das publicações periódicas, tanto no feed quanto
nos stories.
iii)
Institucional:
(1) Questão do site 1: Maíra ainda não conseguiu instalar o VPN em seu
computador. Por isso, Bruno tem feito a atualização do site até que ela
consiga resolver essa pendência junto ao STI.
(2) Questão do site 2: Aguarda-se envio dos nomes dos alunos ingressos
em 2020 e todos os alunos egressos para poder fazer a atualização
desses dados no site.
(3) Gerenciamento do gmail da Comissão: retomada do trabalho para
encaminhamento das mensagens para os núcleos responsáveis pela
resolução das demandas que surgem.
iv)
Científica:
(1) Boletim Setembro 2020: contemplação das três linhas de pesquisa –
tanto na chamada de artigos, quanto da divulgação de artigos dos
professores.
(2) Os Boletins da Comunicação Científica serão divulgados na primeira
quarta-feira de cada mês.

v)

Audiovisual:
(1) Produção do vídeo Pós-Cultura em tempos de pandemia: recepção
positiva do público.
(2) Demanda: aumentar a diversidade de gênero e étnica nos próximos
produtos audiovisuais.
(3) Próximos projeto de vídeo:
(a) Pós-poema: pessoas das três linhas de pesquisa para recitar o
poema durante o vídeo. Destaque: valorizar a diversidade de
gênero e étnica.
(b) “Microwebsérie”: Mulheres Pesquisadoras do Pós-Cultura. Está
em processo de pré-produção.

c) Próxima reunião geral da Comissão: 02 de novembro de 2020, 10h-11h, Google
Meet.

Salvador-BA, 05 de outubro de 2020.
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