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A COMISSÃO EM 2020: REESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
 

Durante o semestre de 2020.1, no qual o mundo foi acometido pela 

pandemia do novo coronavírus, todas as universidades tiverem que se adaptar à 

nova realidade global de suspensão de atividades presenciais e medidas 

sanitárias de isolamento social. Por isso, o primeiro semestre letivo de 2020 foi 

cancelado e as ações da Comissão de Comunicação foram realizadas na medida 

do possível com destaque para a divulgação de informações no perfil do 

Programa no Instagram (@posculturaufba) – principal meio informal de 

divulgação externa do Pós-Cultura sob a responsabilidade da doutoranda Gina 

Reis. 

Em agosto de 2020 foi realizada uma reunião remota para transmissão de 

funções e acolhimento de novos componentes. Assim, dos três membros que 

atuavam na Comissão, Gina Reis (responsável pelo Instagram) e Murilo Andrade 

(responsável pelo site) encerraram as suas atividades. Bruno Novais que estava 

responsável pelo gerenciamento do Facebook permaneceu na equipe.  

Em setembro de 2020 foi feita uma convocatória entre o corpo discente para 

adentrarem à Comissão de Comunicação com início no semestre 2021. Desse 

modo, em reunião via Google Meet, os discentes resolveram reestruturar a 

equipe e a forma de trabalho conforme consta de modo detalhado no anexo 1. 

Foi decidido que o trabalho da Comissão funcionaria melhor se fossem criados 

núcleos para fins específicos a fim de otimizar o tempo dos integrantes, mas a 

atuação da Comissão permaneceria sendo concretizada de modo integrado. O 

desenho da estrutura da Comissão ficou assim: 

1. Coordenação (Uri Menezes) 

2. Núcleo de Produção Audiovisual (Uri Menezes e Max Bittencourt) 

3. Núcleo de Redes Sociais (Abel Oliveira, Brenda Melo e Rafael Garcia) 

4. Núcleo de Comunicação Institucional (Maíra Bahia e Bruno Novais) 

5. Núcleo de Comunicação Científica (Bruno Novais) 
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ROTINA DE TRABALHO 
 

Definiu-se que seriam realizadas reuniões mensais a cada primeira 

segunda-feira de mês, das 11h às 12h, via Google Meet. Essas reuniões 

continuariam tendo atas lavradas e enviadas para a Comunidade Pós-Cultura 

ao término de cada encontro mensal a fim de que o corpo discente, docente, 

técnico e os egressos tivessem acesso às decisões e as atividades planejadas para 

o próximo mês da Comissão. As atas estão disponíveis no anexo 2. Em termos de 

comunicação interna da Comissão, definiu-se a permanência do uso do grupo 

no Whatsapp pela facilidade do aplicativo. A cada núcleo foi dada autonomia 

para planejamento e execução de suas demandas.  
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RESULTADOS ALCANÇADOS POR NÚCLEO 
 

II – PRODUÇÃO AUDIOVISUAL: 

• Criação do Núcleo. 

• Elaboração de tutorial para gravação de vídeos para as redes do Pós-

Cultura. 

• Produção de duas lives no projeto: Novembro Negro do Pós-Cultura. 

• Edição de vídeos para o projeto: Pesquisa em 1 minuto. 

 

III – REDES SOCIAIS: 

• Criação do Núcleo. 

• Instagram: 

o Manutenção do nível de publicações e engajamento da rede 

iniciada em 2020. 

o Rede de maior engajamento. 

o Realização da live do Novembro Negro 2020 com bom 

engajamento na live e nas postagens para divulgação – aumento 

de produtividade e seguidores da rede na véspera e após a 

realização da live. 

o Criação da série: Pesquisas do Pós-Cultura em 1 minuto - maiores 

visualizações da rede. 

o Manutenção de posts sobre informes do Pós-Cultura os quais 

também aumentam o engajamento na rede. 

o Criação dos cards com apresentação dos integrantes de 

apresentação de serviços e funções do Pós-Cultura. 

o Manutenção de eventos culturais na rede nos stories. 
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• LinkedIn: 

o Criação do LinkedIn do Pós-Cultura para divulgação de teses e 

dissertações defendidas no Programa com vistas à difusão do 

trabalho dos pesquisadores formados pelo Pós-Cultura. 

• Facebook: 

o Crescimento do alcance do Facebook que foi perdido entre março 

e agosto de 2020. 

o Manutenção de eventos culturais na rede nos stories. 

 

IV – COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL: 

• Criação do Núcleo. 

• Gerenciamento do e-mail da Comissão. 

• Envio de convites de agradecimentos aos docentes e discentes que se 

disponibilizaram em contribuir com as atividades organizadas pela 

Comissão de Comunicação ao longo do Semestre Letivo Suplementar 

2020.2. 

• Gerenciamento do site do Programa com atualização e padronização. 

• A Comissão obteve um trabalho mais organizado ao construir o Guia 

Prático de Comunicação, o qual facilitou a comunicação entre discentes, 

docentes e membros da Comissão. 

• Ajuda na produção das lives do Novembro Negro: 

o Contato com os convidados das lives;  

o Envio de cartão de agradecimento aos convidados/as das lives; 

• Distribuição das informações pertinentes a cada núcleo da comissão. 
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V – COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA: 

• Criação do Núcleo: incentivo à divulgação acadêmico-científica para o 

público interno e incentivo a publicações ao corpo discente em periódicos 

do campo da cultura. 

• Divulgação mensal dos Boletins da Comunicação Científica por lista de e-

mail e pelo site. 

• Caráter interdisciplinar das chamadas para publicações e das leituras dos 

artigos publicados pelos docentes, primeiramente. 

• Conhecimento da produção acadêmica em artigos do corpo docente do 

Programa por linha de pesquisa. 

 

VI – PRODUÇÃO CULTURAL: 

• Criação do Núcleo em dezembro de 2020 com início das atividades em 

março de 2021. 
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DIFICULDADES E LIMITAÇÕES POR NÚCLEO 
 

II – PRODUÇÃO AUDIOVISUAL: 

• Dificuldade de adesão dos discentes e docentes para gravação dos vídeos 

para a série: Pesquisas em 1 minuto. 

 

III – REDES SOCIAIS: 

• Instagram:  

o Potencializar a produção da série: Pesquisa em 1 minuto. 

o Aumentar a equipe para gerenciamento do Instagram para manter 

o ritmo de produtividade com qualidade. 

o Criar um card específico mensal para o boletim de comunicação 

científica no feed do Instagram e criar um destaque para os stories 

com o título: “Científica”. 

o Criar um destaque para os stories para a série: Pesquisa em 1 

minuto. 

o Surgimento de demandas extras de publicação fora do 

planejamento que dificultam a dinâmica de trabalho. 

• Facebook:  

o Ter uma pessoa específica para gerenciar o Facebook. 

o Manter a divulgação do boletim no Facebook (colocar o link do 

boletim que é publicado no site). 

• LinkedIn:  

o A adesão é baixa pela comunidade do Pós-Cultura. 

o Ter uma pessoa específica para gerenciar o LinkedIn. 
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IV – COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL: 

• Dificuldade de comunicação interna devido à equipe reduzida. 

• Dificuldade de instalação do VPN para gerenciamento do site via 

home office. 

 

V – COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA: 

• Encontrar periódicos específicos para as linhas de pesquisa do Programa; 

• O trabalho foi realizado apenas um componente do Núcleo. 

• Identificar em qual linha de pesquisa os docentes e discentes se encontram 

alocados no Programa uma vez que essa informação não consta em 

muitos currículos lattes dos professores e alunos do Pós-Cultura. 

• Avaliar se o envio do Boletim Mensal tem conseguido motivar a produção 

de artigos por parte da comunidade discente do Pós-Cultura. 

• Produção do Manual de Pesquisa para o Discente (lattes/orcid/escrita 

acadêmica/métricas de produtividade/dicas de publicações etc.). 
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RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES POR NÚCLEO 
 

 

I – COORDENAÇÃO: 

• Convocatória para novos integrantes da Comissão de Comunicação: 

alunos ingressantes e discentes bolsistas: fev-mar/21. 

II – PRODUÇÃO AUDIOVISUAL: 

• Solicitar apoio ao Colegiado para adesão do corpo docente e discente na 

gravação dos vídeos para a série: Pesquisa em 1 minuto. 

• Pensar uma estratégia para que a comunidade Pós-Cultura participe com 

mais iniciativa no envio dos vídeos para a série: Pesquisa em 1 minuto. 

III – REDES SOCIAIS:  

• Manutenção da dinâmica de produtividade do trabalho; 

• Aumentar a equipe para dividir. 

IV – COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL: 

• Site do Programa: ampliar a equipe para gerenciamento do site com mais 

1 pessoa para o site (de modo geral), 1 para a língua inglesa e 1 para a 

língua espanhola. 

• Site do Programa: 

o Ampliar a equipe para gerenciamento do site com mais 1 pessoa 

para o site (de modo geral), 1 para a língua inglesa e 1 para a língua 

espanhola. 

o Avaliação dos conteúdos publicados no site para atualização 

o Inserção de novas abas: 

▪ Contatos das Funções 

▪ Manual de Pesquisa Discente 

▪ Banco de Currículos/Oportunidades de Trabalho. 
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o Tradução para a língua inglesa e a língua espanhola: 

▪ Definir conteúdos para a tradução. 

• E-mail da Comissão:  

o Criar uma identidade para o e-mail; 

o Atendimento do corpo discente; 

o Atendimento do corpo docente; 

o Encaminhamento de tarefas paras os núcleos. 

• Produção de materiais: 

o Guia Mais Comunicação 2021; 

o Manual do Discente 2021. 

V – COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA: 

• Ter um documento emitido pela Coordenação ou Secretaria do Programa 

com os nomes dos docentes (permanentes e colaboradores) e discentes 

(matriculados e egressos) organizados por suas linhas de pesquisa. 

• Ter ao menos dois componentes no núcleo. 

• Receber informações dos grupos de pesquisa sobre os trabalhos 

publicados por seus membros e de chamadas de publicação em periódicos 

nacionais e internacionais. 

VI – PRODUÇÃO CULTURAL: 

• Vide Plano de Trabalho 2021 – Anexo 5 
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ANEXOS 

 

1. Plano de Trabalho da Comissão em 2020: 

https://poscultura.ufba.br/sites/poscultura.ufba.br/files/poscultura_ufba_

plano_de_trabalho_da_comissao_de_comunicacao_2020.pdf 

 

2. Atas das reuniões mensais da Comissão: https://poscultura.ufba.br/pt-

br/documentos 

 

3. Lista com os Boletins da Comunicação Científica com links para acesso: 

https://poscultura.ufba.br/pt-br/documentos 

 

4. Tutorial para gravação de vídeos para as redes do Pós-Cultura: 

https://poscultura.ufba.br/sites/poscultura.ufba.br/files/poscultura_guia_

mais_comunicacao.pdf 

 

5. Planejamento de Trabalho do Núcleo de Produção Cultural 2021.1 

(documento a seguir) 

 

6. Análise do site no Google Analytics (documento a seguir) 

 

7. Análise das métricas das Redes Sociais: Facebook, Instagram e LinkedIn 

(documento a seguir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://poscultura.ufba.br/sites/poscultura.ufba.br/files/poscultura_ufba_plano_de_trabalho_da_comissao_de_comunicacao_2020.pdf
https://poscultura.ufba.br/sites/poscultura.ufba.br/files/poscultura_ufba_plano_de_trabalho_da_comissao_de_comunicacao_2020.pdf
https://poscultura.ufba.br/pt-br/documentos
https://poscultura.ufba.br/pt-br/documentos
https://poscultura.ufba.br/pt-br/documentos
https://poscultura.ufba.br/sites/poscultura.ufba.br/files/poscultura_guia_mais_comunicacao.pdf
https://poscultura.ufba.br/sites/poscultura.ufba.br/files/poscultura_guia_mais_comunicacao.pdf


COMISSÃO DE 
COMUNICAÇÃO 2020

Plano de Trabalho



REESTRUTURAÇÃO DAS FUNÇÕES POR 
NÚCLEOS

✓COORDENAÇÃO

✓NÚCLEO DE REDES SOCIAIS

✓NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

✓NÚCLEO DE AUDIOVISUAL

✓NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA



COORDENAÇÃO

REDES SOCIAIS

AUDIOVISUAL

COMUNICAÇÃO 
CIENTÍFICA

COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL



Coordenação

•Articular de maneira geral o trabalho da
Comissão em conjunto com o professor
referência, Adriano Sampaio.
•Coordenador (a): Uri Menezes
•Vice-coordenador (a): Rafael Garcia



Núcleo de Redes Sociais

• Gerenciar o Instagram:
•Responsável: Brenda Melo

• Gerenciar o Facebook:
•Responsável: Brenda Melo

•Gerenciar o Linkedin:
•Responsável: Brenda Melo



Núcleo de Comunicação Institucional

• Gerenciar o Site:
•Responsável: Maíra Bahia

• Gerenciar o E-mail da Comissão:
•Responsável: Maíra Bahia

•Gerenciar a NewsletterMensal:
•Responsável: (a definir)



Núcleo de Audiovisual

• Gerenciar a playlist no Youtube:
•Responsável: Max Bittencourt e Uri Menezes

• Produzir mensalmente peças audiovisuais:
•Responsável: Max Bittencourt e Uri Menezes



Núcleo de Comunicação Científica

• Divulgar publicações de interesse de leitura da
Comunidade Pós-Cultura:
•Responsável: Bruno Novais

• Divulgar chamadas de publicações:
•Responsável: Bruno Novais



REESTRUTURAÇÃO DA ROTINA DE 
TRABALHO

✓ REUNIÕES MENSAIS
✓Coordenação + Núcleos
✓Primeira segunda-feira de cada mês, 10h-12h
✓Plataforma: Google Meet

✓ REGISTRO
✓Produção e divulgação para a Comunidade Pós-Cultura das atas

das reuniões mensais
✓Produção e divulgação para a Comunidade Pós-Cultura de

relatórios semestrais e anuais de trabalho





DICAS PARA GRAVAR O VÍDEO NO CELULAR COM BASE NAS DICAS 

OFERECIDAS PARA O CONGRESSO UFBA 2020 

 

 

EQUIPAMENTO E CENÁRIO 

 

Use celular (ou se tiver disponível, uma câmera), preferencialmente um equipamento que 

você tenha intimidade e que conheça as funções. Se possível, ao usar o celular, utilize 

suporte para evitar a instabilidade da imagem, com o aparelho na posição horizontal.  

 

Escolha um espaço que possa ser usado/preparado como cenário. O local de gravação 

deve ser preferencialmente um ambiente claro ou um local que possa ser bem iluminado. 

 

 

ÁUDIO E ILUMINAÇÃO 

 

O ambiente de gravação não deve ter ruídos. Um bom áudio é importante para melhor 

compreensão do conteúdo explanado na sua apresentação. Os celulares já possuem 

microfones com redução de ruídos. Porém, os microfones acoplados aos fones de ouvidos 

costumam captar áudios de maior qualidade e são recomendados para gravar seu vídeo. 

Exemplo 1: https://www.youtube.com/watch?v=bKDJR64PN4o 

Exemplo 2: https://www.youtube.com/watch?v=Ag5BaIc6uMM 

 

O espaço deve estar bem iluminado. Atenção às sombras no rosto. Se possível, aproveite a 

luz solar. Gravar de dia é um bom momento para aproveitar a luz ambiente. 

Exemplo 1: https://www.youtube.com/watch?v=BqxA_ub-kqI 

Exemplo 2: https://www.youtube.com/watch?v=dUvcMvG5IXI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bKDJR64PN4o
https://www.youtube.com/watch?v=Ag5BaIc6uMM
https://www.youtube.com/watch?v=BqxA_ub-kqI
https://www.youtube.com/watch?v=dUvcMvG5IXI


TEMPO E ENQUADRAMENTO 

 

Os vídeos podem ter duração entre 1 minuto (para divulgação de atividades) a 2 horas (no 

caso de atividades mais extensas. Posicione-se proporcionalmente na tela do celular ou do 

notebook. Você pode escolher aparecer de corpo inteiro ou em ângulo que capte apenas 

da cintura para cima. Atenção para não cortar braços e joelhos. 

 

Se desejar inserir texto ou imagem, posicione-se em um dos lados da tela (sugestão: lado 

direito). Posicione o celular sempre na horizontal, pois esse tipo de vídeo pode ser 

postado com qualidade em qualquer rede social, caso necessário, e em outras 

plataformas. Peça ajuda a alguém para lhe enquadrar, caso use a câmera principal do 

celular e mantenha o aparelho sobre uma base, com auxílio de um tripé ou um suporte 

para câmeras e celulares ou, ainda, em cima algum objeto como livros, móveis, etc., que 

possa servir como suporte. 

Exemplo: https://www.youtube.com/watch?v=_KExW6nwHTE 

 

 

EDIÇÃO 

 

Se necessário, é possível realizar a edição dos vídeos pelo celular, por meio de aplicativos, 

ou em computadores, usando softwares específicos para a edição. Você deve usar um 

aplicativo ou software com o qual tenha maior familiaridade. Existem opções de 

programas para iniciantes, softwares simples e gratuitos, por meio dos quais é possível 

alcançar bons resultados. 

 

Exemplos de softwares de edição: 

ActivePresenter; Camtasia Studio; YouTube Video Editor; Shotcut; Lightworks; Cyberlink 

PowerDirector; IMovie; OCam; Screenflow; Movavi Video Editor; Windows Movie Maker, 

Adobe Premiere, Sony Vegas. 

https://www.youtube.com/watch?v=_KExW6nwHTE


Dica: https://www.youtube.com/watch?v=cTuTzdeOKo0 

 

Indicação de Programas de edição para iniciantes: 

Movie Maker (windows): 

https://www.microsoft.com/pt-br/p/movie-maker-10-free/9mvfq4lmz6c9?activetab=pivo

t:overviewtab 

 

Shotcut - Baixar o shotcut: https://abcdo.video/shotcut 

 

Movie Maker/Edição de vídeos para Iniciantes - Tutorial de ferramentas básicas: 

https://www.youtube.com/watch?v=1H_2_Q8akuA 

 

Como Editar vídeos com Editor Grátis: Aula Fácil Para Iniciantes | Shotcut: Parte 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=wAN7vWRuBM8 

 

É importante que ... 

Sejam realizados cortes das partes não relevantes do conteúdo. É possível também incluir 

letterings, ou seja, rótulos, com informações de destaque, dentre outros recursos que 

podem ser utilizados para tornar o seu vídeo mais dinâmico. Após editado, o ideal é que 

você exporte o vídeo em arquivo MP4 ou MOV, usando a configuração 1080p com 24fps 

ou 30fps (frames por segundo). 

 

POR FIM, 

envie seu vídeo com tamanho máximo de 2GB por arquivo, através do sistema 

WeTransfer (https://wetransfer.com) para o e-mail da Comissão de Comunicação do 

Pós-Cultura – UFBA: comunicacao.poscultura@gmail.com com a mensagem de assunto 

em caixa alta “PESQUISAS DO PÓS-CULTURA EM 1 MINUTO” com cópia para: 

produtorbrunocultural@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cTuTzdeOKo0
https://www.microsoft.com/pt-br/p/movie-maker-10-free/9mvfq4lmz6c9?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/pt-br/p/movie-maker-10-free/9mvfq4lmz6c9?activetab=pivot:overviewtab
https://abcdo.video/shotcut
https://www.youtube.com/watch?v=1H_2_Q8akuA
https://www.youtube.com/watch?v=wAN7vWRuBM8


 Google Analytics
Pós-Cultura

Todos os dados do website Ir para relatório 

0-10 segundos 9.255 10.103

11-30 segundos 2.748 5.504

31-60 segundos 1.916 5.014

61-180 segundos 2.968 10.657

181-600 segundos 2.586 13.129

601-1800 segundos 2.244 13.685

1801+ segundos 851 10.664

Engajamento

1 de set. de 2020 - 14 de fev. de 2021

Distribuição

Intervalo de duração da sessão

Intervalo de duração da sessão Sessões Visualizações de página

Sessões Visualizações de página

22.568
Porcentagem do total: 100,00% (22.568)

68.756
Porcentagem do total: 100,00% (68.756)

© 2021 Google

Todos os usuários
100,00% Usuários (100,00% Sessões)

https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=1&utm_source=pdfReportLink#/report/visitors-engagement/a144810909w206392819p199285720/_u.date00=20200901&_u.date01=20210214/


 Google Analytics
Pós-Cultura

Todos os dados do website Ir para relatório 

Idioma

Linhas 1 - 10 de 31

Idioma

1 de set. de 2020 - 14 de fev. de 2021

Explorador

Dados resumidos

Aquisição Comportamento Conversões

Usuários Novos
usuários Sessões Taxa de

rejeição
Páginas /

sessão
Duração média

da sessão
Taxa de

conversão de
meta

Conclusões
de meta Valor da meta

8.668
Porcentagem

do total:
100,00%
(8.668)

8.202
Porcentagem

do total:
100,10%
(8.194)

22.568
Porcentagem

do total:
100,00%

(22.568)

32,01%
Média de

visualizações:
32,01%

(0,00%)

3,05
Média de

visualizações:
3,05

(0,00%)

00:04:55
Média de

visualizações:
00:04:55
(0,00%)

0,00%
Média de

visualizações:
0,00%

(0,00%)

0
Porcentagem

do total:
0,00%

(0)

US$ 0,00
Porcentagem

do total:
0,00%

(US$ 0,00)

1. pt-br 7.432
(85,73%)

7.026
(85,66%)

19.570
(86,72%)

31,42% 3,11 00:05:02 0,00% 0
(0,00%)

US$ 0,00
(0,00%)

2. pt 400
(4,61%)

392
(4,78%)

1.001
(4,44%)

27,27% 2,85 00:04:25 0,00% 0
(0,00%)

US$ 0,00
(0,00%)

3. en-us 338
(3,90%)

310
(3,78%)

824
(3,65%)

40,05% 2,54 00:03:10 0,00% 0
(0,00%)

US$ 0,00
(0,00%)

4. pt-pt 222
(2,56%)

210
(2,56%)

648
(2,87%)

39,35% 2,65 00:04:26 0,00% 0
(0,00%)

US$ 0,00
(0,00%)

5. en-gb 37
(0,43%)

36
(0,44%)

50
(0,22%)

40,00% 2,78 00:02:59 0,00% 0
(0,00%)

US$ 0,00
(0,00%)

6. es-es 37
(0,43%)

35
(0,43%)

59
(0,26%)

32,20% 2,32 00:04:52 0,00% 0
(0,00%)

US$ 0,00
(0,00%)

7. (not set) 33
(0,38%)

32
(0,39%)

36
(0,16%)

83,33% 1,78 00:00:19 0,00% 0
(0,00%)

US$ 0,00
(0,00%)

8. en 30
(0,35%)

30
(0,37%)

68
(0,30%)

30,88% 2,37 00:04:06 0,00% 0
(0,00%)

US$ 0,00
(0,00%)

9. fr-fr 27
(0,31%)

26
(0,32%)

44
(0,19%)

31,82% 2,32 00:02:27 0,00% 0
(0,00%)

US$ 0,00
(0,00%)

10. en-ca 23
(0,27%)

21
(0,26%)

133
(0,59%)

43,61% 2,41 00:08:14 0,00% 0
(0,00%)

US$ 0,00
(0,00%)
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Linhas 1 - 10 de 43

Localização

1 de set. de 2020 - 14 de fev. de 2021

Cobertura regional

Dados resumidos

Aquisição Comportamento Conversões

Usuários Novos
usuários Sessões Taxa de

rejeição
Páginas /

sessão
Duração média

da sessão
Taxa de

conversão de
meta

Conclusões
de meta Valor da meta

8.668
Porcentagem

do total:
100,00%
(8.668)

8.202
Porcentagem

do total:
100,10%
(8.194)

22.568
Porcentagem

do total:
100,00%

(22.568)

32,01%
Média de

visualizações:
32,01%

(0,00%)

3,05
Média de

visualizações:
3,05

(0,00%)

00:04:55
Média de

visualizações:
00:04:55
(0,00%)

0,00%
Média de

visualizações:
0,00%

(0,00%)

0
Porcentagem

do total:
0,00%

(0)

US$ 0,00
Porcentagem

do total:
0,00%

(US$ 0,00)

1. Brazil 8.363
(96,33%)

7.897
(96,28%)

22.176
(98,26%)

31,53% 3,06 00:04:57 0,00% 0
(0,00%)

US$ 0,00
(0,00%)

2. United States 135
(1,55%)

134
(1,63%)

141
(0,62%)

88,65% 1,28 00:00:23 0,00% 0
(0,00%)

US$ 0,00
(0,00%)

3. Portugal 38
(0,44%)

36
(0,44%)

60
(0,27%)

38,33% 3,07 00:05:29 0,00% 0
(0,00%)

US$ 0,00
(0,00%)

4. United Kingdom 13
(0,15%)

11
(0,13%)

13
(0,06%)

53,85% 3,15 00:03:00 0,00% 0
(0,00%)

US$ 0,00
(0,00%)

5. Argentina 11
(0,13%)

9
(0,11%)

18
(0,08%)

33,33% 2,50 00:05:13 0,00% 0
(0,00%)

US$ 0,00
(0,00%)

6. Colombia 10
(0,12%)

10
(0,12%)

12
(0,05%)

33,33% 2,33 00:02:04 0,00% 0
(0,00%)

US$ 0,00
(0,00%)

7. Spain 9
(0,10%)

7
(0,09%)

12
(0,05%)

41,67% 2,75 00:01:04 0,00% 0
(0,00%)

US$ 0,00
(0,00%)

8. Germany 8
(0,09%)

8
(0,10%)

15
(0,07%)

40,00% 1,93 00:03:35 0,00% 0
(0,00%)

US$ 0,00
(0,00%)

9. India 8
(0,09%)

8
(0,10%)

8
(0,04%)

50,00% 1,75 00:00:42 0,00% 0
(0,00%)

US$ 0,00
(0,00%)

10. Chile 7
(0,08%)

7
(0,09%)

9
(0,04%)

33,33% 2,44 00:03:42 0,00% 0
(0,00%)

US$ 0,00
(0,00%)

111 8.3638.3638.363
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Comissão de Comunicação Pós-Cultura 

Núcleo de Produção Cultural 

Planejamento de atividades para o ano de 2021 

 

Por: Edson Bastos, Júlia Salgado, Riska 

 

PROPOSTA: Realizar uma live debate e uma live artística por mês. Buscar convidados/as do 

Pós-Cultura, da UFBA, de outras universidades além de pessoas de notório saber. Priorizar 

pesquisas de mulheres, negros e LGBTQIA+. Realizar ações de formação acadêmica 

promovendo oficinas de elaboração de projetos de pesquisa. 

 

 

JANEIRO 

 

Dia: *confirmar com a comissão  

Ação: Vídeos de 1 minuto produzidos por discentes e docentes apresentando seus projetos 

(este projeto já está acordado entre todos) 

Participantes: Pedir a informação aos outros componentes da Comunicação. 

FEVEREIRO 

 

Dia: 11/02 - quinta-feira 

Hora: 19h 

Ação: Live Debate "Impactos da Covid-19 no carnaval de Salvador" com pessoas de estudos 

da festa com o foco no Carnaval: 01 de patrimônio, 01 sobre a indústria/mercado do carnaval 

(cultura e desenvolvimento/economia criativa), 01 convidado do mercado, 01 mediador/a. 

Sugestão de nomes de Participantes: Daniele Canedo, Carlos Magno Guerra, Raína Biriba 

(egressa produção cultural, trabalha com carnaval) 

Mediação: Júlia Salgado 

Dia: 18/02 - quinta-feira 

Hora: 19h 

Ação: Live Artística Musical (Frevo, Marchinhas ou Blocos) 

BRUNO
Highlight

BRUNO
Note
17/02: quarta-feira

BRUNO
Highlight

BRUNO
Highlight

BRUNO
Strikeout

BRUNO
Strikeout

BRUNO
Strikeout

BRUNO
Strikeout

BRUNO
Strikeout

BRUNO
Strikeout
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Sugestões de atrações e Participantes:  

Jefferson Figueiredo (mestre Escola da Dança, vídeo arte frevo) 

Live Maracatu Ventos de Ouro 

Live com algum grupo musical ou artista do programa que possa apresentar com este 

tema 

 

MARÇO 

 

Dia: 11/03 - Comemoração ao Dia Internacional da Mulher (08/03) 

Hora: 19h 

Ação: Dia Internacional da Mulher: ciclo de lives com “Mulheres pesquisadoras do Pós-

Cultura” dividido por eixos temáticos como: cultura e juventude, produção cultural, artes 

visuais. *Prioridade para mulheres negras, mães e lésbicas do programa (as que se 

posicionam como): 

Sugestão de Participantes: Geise Oliveira, Naiade, Gleise 

 

Dia: 18/03 - Comemoração ao Dia Internacional da Mulher (08/03) 

Hora: 19h 

Ação: Dia Internacional da Mulher: ciclo de lives com “Mulheres pesquisadoras do Pós-

Cultura” dividido por eixos temáticos como: cultura e juventude, produção cultural, artes 

visuais, artivismos. *Prioridade para mulheres que se posicionam como negras, mães e 

lésbicas do programa: 

Sugestão de Participantes: Sanara Rocha, Brenda, (pensar mais nomes e pesquisas das 

mulheres dos programas, acatar com a comissão) 

  

25/03 - Comemoração ao Dia Nacional do Teatro (27/03) 

Hora: 19h 

Ação: Live Artística de Teatro 

Participantes: Elencar pessoas de artes cênicas no programa como Diego Valle, convidar 

algum estudante do PPGAC 

ABRIL 
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15/04 - Comemoração ao Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor 

Hora: 19h 

Ação: Live "Cultura e literatura, políticas para livro e leitura, mercado editorial e direitos 

autorais." 

Participantes: João de Moraes (egresso poscultura), Carolina Dantas (mestranda poscultura, 

Pinaúna Editora), procurar quem trabalha com direito autoral.  

Mediação: Victor Buga - Escritor Independente 

  

29/04 - Dia Internacional da Dança 

Hora: 19h 

Ação: Live  sobre  Dança ou live-performance 

Sugestão de Participantes: Edu Oliveira (professor Escola de Dança - Edu O. dança, 

performance e anti capacitismo), Rafael Rebouças (dança e mercado das artes, PPGAC), 

Amélia Conrado (professora Escola de Dança - dança e cultura popular) 

MAIO 

 

06/05 - Cinema Brasileiro e Subalternidades 

Hora: 19h 

Ação: Live Debate sobre o cenário audiovisual brasileiro.  

Sugestão de Participantes: Maurício Matos, Uri Menezes, Camila Ribeiro, pesquisar e 

sugerir mais pessoas. 

 

20/05 - (Obs.: O dia de comemoração do Cinema Brasileiro é 19/06) 

Hora: 19h 

Ação: Live Artística de Audiovisual (exibição de filmes ou curtas de pessoas do programa) 

Participantes: Uri Menezes, Camila Ribeiro,Marcelo Costa, Marcelo Ribeiro 

 pesquisar mais pessoas. 

JUNHO 

10/06 

Hora: 19h 

Ação: Live Debate sobre Festejos Juninos 
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Sugestão de Participantes: Alessandra Gramacho (Forúm Nacional de forró como 

patrimônio imaterial - Bahia) e Soiane Gomes (Fórum de Quadrilhas Juninas da Bahia- 

Mestre Escola da Dança) 

Mediação: alguém do programa que trabalhe com festejos juninos ou estudos da festa. 

Sugestão: Ronei Rocha   

 

JULHO 

 

08/07 

Hora: 19h 

Ação: Live Debate sobre Cultura LGBTQIA+ com foco na Transexualidade 

Participantes: Viviane Vergueiro, Xan Marçal, Representante da linha TTI do NuCus 

 

22/07 

Hora: 19h 

Ação: Live Artística com Performances de Drag Queens 

Participantes: Arilson; Bonecas Pretas; Bia Mathieu;  

AGOSTO 

 

05/08 

Ação: Live Debate sobre Lesbianidades 

Participantes: Representante da linha LIF do NuCus 

 

19/08 - Dia Nacional do Orgulho Lésbico 

Ação: Live Artística com Performances de Sapatão e Drag Queen 

Participantes: Drags como Nágila Goldstar, Karmaleoa, Eva Sativa, Milita Sativa, Frutífera 

 

SETEMBRO 

 

09/09 

Ação: Live Oficina sobre como elaborar um projeto de pesquisa.  
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Participantes: ??? 

 

19/09 

Ação: Live Oficina sobre como preencher o Lattes de forma correta. 

Participantes: ??? 

OUTUBRO  

 

22/10 - Dia da Democracia 

Ação: Live. 

Tema: Cultura e democracia: a criminalização da cultura e da universidade pública no Brasil 

Participantes: Reitor João Carlos e Maria Marighella. 

Mediação: Leandro de Paula 

NOVEMBRO 

 

12/11 - Mês da Consciência Negra 

Ação: Live Debate Mês da Consciência Negra. 

Participantes: *pensar nestes nomes com cuidado, com toda a comissão  

 

26/11 - Mês da Consciência Negra 

Ação: Live Debate Mês da Consciência Negra. 

Participantes: *pensar nestes nomes com cuidado, com toda a comissão  

 

DEZEMBRO 

 

03/12 

Ação: Live Debate Cultura e Festas Populares da Bahia. 

Participantes: Ronei Rocha (festa Bom Jesus da Lapa), Mércia Queiroz (festa de Iemanjá). 

Ou pela efeméride do período, alguém que preferencialmente escreva sobre as festas: Dia do 

Samba (02/12), Festa de Santa Bárbara (04/12), Nossa Senhora da Conceição da Praia (08/12) 

Mediação: *escolher alguém do programa que trabalhe com estudos da festa 
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17/12 -  

Ação: Live Debate Cultura e Direitos Humanos 

Participantes: Messias Bandeira 

 

 


