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ATA DA REUNIÃO DO DIA 07/09/2020 

 

 

1) Presentes: Brenda Melo, Bruno Novais, Maíra Bahia, Max Bittencourt e Uri Menezes. 

 

2) Plataforma digital: Google Meet. 

 

3) Duração: 10h-12h. 

 

4) Pauta: 

a) Breve retrospectiva do trabalho de cada núcleo após a reunião do dia 28 de agosto 

de 2020: 

i) Coordenação 

ii) Redes Sociais 

iii) Institucional 

iv) Científica 

v) Audiovisual 

 

b) Planejamento mensal de ações por núcleo para setembro de 2020: 

i) Coordenação: 

(1) Apresentar a proposta de trabalho na reunião do Colegiado do dia 09 

de setembro. 

(2) Acompanhar o trabalho específico de cada núcleo. 

(3) Articular a assessoria de comunicação ad hoc da aula inaugural do SLS 

2020 e ENECULT 2020. 

ii) Redes Sociais: 

(1) Ativar e divulgar o LinkedIn. 

(2) Gerenciar o Instagram com divulgação de contatos do Programa e 

demais demandas. 

(3) Reativar as publicações diárias do Facebook. 

iii) Institucional: 

(1) Site: resolver demandas de atualização junto à Secretaria do Pós-

Cultura, à PROPG e ao STI. 

(2) Atendimento (gmail): encaminhar e-mails para os núcleos específicos. 

(3) Elaboração uma guia de comunicação. 

iv) Científica: 

(1) Elaborar e encaminhar boletim mensal para a Comunidade Interna. 

(2) Verificar site da UFRB que oferece lista e links para periódicos de cultura 

na área interdisciplinar e divulgar no site do Pós-Cultura. 

v) Audiovisual: 

(1) Programa/TV PósCult (uma série). 

(2) Produção de lives interdisciplinares por temáticas de estudos do Pós-

Cultura em parceria com a TV UFBA e com a Comissão de Eventos, a 

realizar planejamento na próxima reunião mensal, em outubro de 2020. 



(3) Produção do vídeo: Pós-Cultura em tempos de pandemia. 

 

vi) Assessoria de Comunicação ad hoc: 

(1) Aula inaugural SLS 2020: 

(a) Redes Sociais: post de vídeo com Ailton Krenak e Mateus Aleluia 

ou um post no feed com foto de ambos e sobre suas produções. 

(b) Site: um texto sobre os autores e convite para a aula inaugural. 

(2) ENECULT 2020: 

(a) Redes Sociais: post de vídeo com Adriano Sampaio (coordenador 

do CULT) sobre o ENECULT, reposts do @grupocult nos stories e 

três cards sobre a participação do Pós-Cultura no ENECULT por 

linhas de pesquisa. 

(b) Site: dois textos (um para o dia 15/09 e outro para o dia 18/09, 

sobre abertura e encerramento do evento, respectivamente). 

 

c) Próxima reunião geral da Comissão: 05 de outubro de 2020, 10h-12h, Google Meet. 

 

d) O que ocorrer. 

 

 

 

 

Salvador-BA, 07 de setembro de 2020. 

 

 

Comissão de Comunicação do Pós-Cultura/UFBA - Ano 2020. 


