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Fazer um formulário online http://bit.ly/1ct6RIh
chamando para o Cadastro de Cobertura Colaborativa e 
aplicar por pelo menos 02 semanas.

Preparar um texto sobre a campanha de Cobertura Co-
laborativa para estimular a participação das pessoas. 
Esse texto servira para divulgação em blogs, newslet-
ters enviadas ao publico e colaboradores e nas redes 
sociais do festival.

Ligar para as pessoas inscritas na cobertura e conFIr-
mar uma reunião presencial pelo menos 02 semanas 
antes do Festival.

Mapeamento de agentes
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-

-

Durante a reunião, fazer 
rodada de apresentação e 
passar lista de chamada (pegar 
demais contatos - telefone 
celular/FIxo, skype, email, fa-
cebook)

Montar um grupo (google 
groups ou facebook) para comu-
nicação direta.

Preencher o #Colabora, pla-
nilha de acompanhamento da 
cobertura.

Convocar uma nova reunião de 
planejamento da cobertura. 
Levar uma proposta de 
cobertura para encaminhar, 
caso precise de ajuda nesse 
processo basta solicitar uma 
reunião via 
multimidia@foradoeixo.org.br

Elaboração de
Dinâmicas de grupo
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formação

Realizar ofIcina de formação nas áreas escolhidas para 
a cobertura um dia antes do inicio do Festival, no estilo 
intensivão (das 14:00 até 20:00 por exemplo). A ofIcina 
deve ter pausas para lanches coletivos, incentivando o 
entrosamento da equipe.

Nessa ofIcina eleger uma hashtag ofIcial (pode já estar 
em uso) e linhas gerais da cobertura (ex: o foco princi-
pal é os vídeos ou uma cobertura de texto mais elabo-
rada). Aqui a equipe tem que estar completamente 
fechada. Sugerimos que tenha um gestor geral (de 
equipe e deadlines), um gestor de conteúdo (que aprova 
textos, fotos e vídeos), um gestor de divulgação (que 
distribui o conteúdo) e um revisor (que pode ser todos 
os outros gestores), gerando um resultado fInal.
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Reunião fInal 01 hora antes do 
evento para alinhar equipamento, 
equipe, posicionamento e sug-
estão de possíveis pautas espe-
ciais.

Checar movimentação das redes 
sociais de 30 em 30 minutos 
(minimo).

Fazer relatório diário com a com-
pilação dos links gerados por dia, 
separando por linguagem. 

Debater todo dia ao inicio de um 
dia como foi o dia anterior, ba-
seado no relatório.

produção
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Gerar relatório fInal com 
links, número de acessos, re-
sultados da equipe.  Relatório 
de Pós Narrativa
http://bit.ly/1hoe2WF

Finalizar preenchimento do 
#Colabora

Convocar outra reunião para 
debater planos de uma 
formação/continuidade de um 
núcleo de Mídias Integradas 
baseado nessa experiência.

pós produção
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contato

mídia Fora do Eixo
multimidia@foradoeixo.org.br

Universidade Livre Fora do Eixo
universidade@foradoeixo.org.br


