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Objeto
Realizar a Coordenação de Comunicação Geral da TEIA 2008, que será realizada em Brasília, Distrito Federal, entre os dias 09 e 15 de novembro de 2008, respeitando o conceito da TEIA 2008 e a missão da Coordenação Geral da TEIA 2008.

Objetivos
Gerais
 
1.Contribuir para a consolidação da TEIA como espaço importante de comunicação cultural dos Pontos de Cultura do Brasil;

2.Dar visibilidade aos artistas e grupos de culturas populares de todos os Pontos de Cultura do Brasil;

3.Capacitar jovens e adultos para conceitos e práticas de compartilhamento tecnológico, generosidade intelectual e trabalho colaborativo dos Pontos de Cultura, usado ferramentas livre(Wiki do estudio livre e overmundo e outras ferramentas livre);

4.Contribuir para que as crianças, adolescentes e jovens continuem a desenvolver compartilhamento tecnológico, generosidade intelectual e trabalho colaborativo, usado ferramentas livre(Wiki do estudio livre e overmundo e outras ferramentas livres);

5.Dar qualidade na comunicação dos projetos realizados pela Comissão Nacional dos Pontos de Cultura;

6. Consolidar a TEIA como espaço político dos Pontos de Cultura do Brasil;

7. Valorizar as apresentações dos mestres de culturas populares e dos grupos culturais dos Pontos de Cultura do Brasil;

8. Chamar a atenção dos meios de comunicações culturais internacionais para a produção cultural dos Pontos de Cultura do Brasil;

9. Contribuir para divulgação e conscientização sobre os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Específicos

1.Coordenar uma equipe de 03 produtores executivos de comunicação que ficarão responsáveis por toda articulação da comunicação em três pilares: 
1 mídia convencional,
2 mobilização, e
3 comunicação livre da TEIA 2008;

2.Coordenar uma equipe de 27 comunicadores executivos que ficarão responsáveis por toda comunicação de todos os grupos culturais, artistas e projetos selecionados nos 27 estados da Federação;

3. Coordenar planos, projetos, contração e montagem de toda a infra-estrutura equipamentos, entre outros, necessários para comunicação da TEIA 2008;

4.Coordenar planos e contratação de todo pessoal profissional de comunicação: jornalistas, redator, assistentes de redação, promotor de evento,  , designers, oficineiros(as) de software livre, web-masters e outros profissionais na área de comunicação social;

6. Coordenar planos e seleção de jovens e adultos dos Pontos de Cultura do Distrito Federal para capacitação e estágios em comunicação colaborativa de  projetos culturais dos pontos de cultura e entidades culturais e para TEIA 2008.

Justificativa

A TEIA é o evento mais importante do Programa Cultura Viva e revela para o Brasil a rica produção cultural dos mais de 600 locais de atividades artísticas em convênio com o Ministério da Cultura, através da SPPC.
Realizada no ano de 2006, na cidade de São Paulo e em 2007 na cidade de Belo Horizonte, a TEIA chega agora à Capital Federal do Brasil, Brasília, e será realizada na semana de comemoração da Proclamação da República, entre os dias 09 e 15 de novembro de 2008.
Nas duas edições passadas da TEIA, os Pontos de Cultura do Brasil se organizaram em um grande Fórum, com o apoio do Ministério da Cultura, que culminou com a representação de uma Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, que tem um papel político definido e contam com vários grupos de trabalhos, entre eles o grupo de trabalho TEIA e Fórum 2008.
Dessa forma a CNPC, em comum acordo e com a parceria do Ministério da Cultura, serão os responsáveis pela realização da TEIA 2008, também em parceria com outros Ministérios, Secretarias do Governo Federal e Governos Estaduais, Fundações, Sistema "S" e outras Instituições Nacionais e Internacionais.
Analisando do ponto de vista da produção executiva das duas últimas e únicas edições da TEIA realizadas, o desafio da CNPC é muito grande devido ao tamanho do evento em si e seus desdobramentos. Ao mesmo tempo torna-se a TEIA 2008 mais próxima e mais articulada com os estados e com os Pontos de Cultura, porque a CNPC têm em sua composição, representantes de todos os estados, grupos temáticos, gênero e movimentos sociais e culturais do Brasil. 
O fato de a TEIA 2008 ser coordenada pela CNPC é resultado do empoderamento popular defendido pelo próprio programa a autogestão de um evento destas proporções demonstra a maturidade politica desta rede.
Essa TEIA 2008 tem a grande oportunidade de ser uma TEIA federativa e com a cara da produção cultural  dos Pontos de Cultura do Brasil, mas para consolidar essa oportunidade é preciso ter uma produção executiva, técnica e artística com experiência em produção das culturas populares, que descentralize as ações pelos 27 estados brasileiros, que compreenda as particularidades dessa produção cultural, que realize parcerias, que capacite jovens e adultos dos Pontos de Cultura do DF e que receba com profissionalismo e entusiasmo todos os artistas, grupos culturais, palestrantes e convidados vindo dos mais diversos lugares do Brasil e do Exterior.
Outro fator importante é a produção geral da Teia 2008 chamar a atenção dos produtores culturais, programadores e curadores de diversos países do mundo e convidá-los para que venham ao Brasil, aproveitar a oportunidade em que uma série de grupos culturais do Brasil está reunida num só lugar, formando um rico e belo caleidoscópio artístico, observar de perto essa produção e convidar grupos, artistas, mostras e filmes para participar dos Festivais que acontecem, especialmente na Europa e América do Norte. Essa ação deve possibilitar parcerias com o Ministério da Cultura, através da difusão dos Produtos Culturais dos Pontos de Cultura. 
Dessa forma a TEIA 2008 pode alcançar seus objetivos e metas e traduzir para a sociedade brasileira a importância do Programa Cultura Viva para formação do cidadão brasileiro.

ESTRATÉGIA DE AÇÃO

Pré-Produção da Comunicação Geral da TEIA – Maio e Junho de 2008

1 – Elaborar todo projeto e sua aprovação junto a coordenação da TEIA 2008;(ok)

2 – Selecionar os 3 produtores executivos de comunicação que vão compor a equipe de Comunicação Geral da TEIA 2008 (nos Pilares: mídia convencional, mobilização, comunicação livre);(ok)

3 – Fazer seleção de todos os 10 assistentes de comunicação e 30 estagiários que vão compor a equipe geral de comunicação;

4 – Selecionar os 27 comunicadores locais, sendo um por estado, que terão o papel de ser facilitadores e articuladores locais com os pontos e seus comunicadores sociais e os meios de comunicação local;

5 – Fazer orçamento de toda infra-estrutura necessária para comunicação da TEIA 2008 (equipamentos de comunicação, materiais gráficos, mídia imprensa, alimentação, passagens, etc...)(ok)

6 – Acompanhar as tomadas de preços e licitações realizadas pelo MinC; 

7 – Realizar reuniões com o Ponto de Cultura Invenção Brasileira para o fechamento do orçamento da Comunicação Geral da TEIA 2008;

9 – Fazer reunião com a comissão de Secretaria do Direitos Humanos, para fazer o alinhamento da comunicação e divulgação e campanha  sobre os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o tema gerador da TEIA 2008: IGUAIS NA DIFERENÇA ;

10 – Fazer  Edital de concurso da logomarca, do jingle e arte visual da TEIA/Fórum 2008 "IGUAIS NA DIFERENÇA 60 ANOS DA DECALARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS", em parceria com o SDC, para os Pontos de Cultura;

11– Mapear todos os locais, espaços de apresentações de palco, de rua, das oficinas, feiras, seminários e fóruns, para poder orientar o material gráfico da TEIA/Fórum 2008;

12– Fazer reuniões permanentes com equipe geral de Comunicação, Coordenação da TEIA 2008, Ponto de Cultura Invenção Brasileira e MinC.
   
Produção da Comunicação Geral da TEIA – Julho a Novembro

1 – Fazer planejamento de todas as comunicações, divulgações e mobilizações;

2 – Fazer planejamento de todas as áreas a serem coberta pelos comunicadores sociais na TEIA/Fórum;

3 – Fazer planejamento de todas as comunicações e visibilidade da TEIA/Fórum com a TV Brasil, TVEs, TV Cultura, TV Futura, TV Globo, TV Bandeirante, demais emissora nacional e internacional;

4 – Fazer planejamento de todas as comunicações e visibilidade da TEIA/Fórum com a mídia imprensa Brasileira e Internacional

5 – Fazer planejamento de toda infra-estrutura e logística da comunicação da TEIA/Fórum;

6 – Acompanhar a montagem dos equipamentos de comunicações;

7 – Distribuir mapa da produção para todos os comunicadores sociais envolvidos na TEIA 2008, para cuidarem da cobertura da  área;

8 – Acompanhar a divulgação do materiais(filipetas, folders, banners, cartaz, livretos, cds, dvds, mídia digitais)  de comunicações e mobilização da sociedade para TEIA/Fórum em Brasília; 
 
9 – Acompanhar junto com ao Governo do DF toda parte de infra-estrutura da cidade;

10 – Fazer seminário de comunicação colaborativa para os apoiadores e comunicadores sociais, com os temas: 
1 Democratização dos meios de comunicação,
2 Software livre e TV digital
3 TV Brasil

11 – Acompanhar a chegada e apresentação de todas as atrações da TEIA 2008;

12 – Fazer a cobertura do Fórum e do Seminário;

13 – Produzir relatórios permanentes sobre todas as atividades de comunicação.


Pós-Produção – Novembro e Dezembro

1 – Fazer relatório completo de todas as atividades da comunicação da TEIA, e deixar disponível com licença copylef, como tecnologia social e colaborativa para todos pontos de cultura do Brasil e movimentos sociais;

2 – Contribuir para organizar toda prestação de contas final do projeto, e deixar disponível com licença copylef, transparecia publica do recurso publico, como tecnologia social, colaborativa para todos pontos de cultura do Brasil e movimentos sociais;

3 – Organizar reunião de avaliação dos resultados da TEIA 2008.

