
 
 
 

Reunião Geral do Comitê Facilitador da Sociedade Civil Catarinense para a Rio+20 
 

Data: 03/04/2012         Horário: 18h         Local: Sala do GTHidro 
 

Presente: Ana Gabriela Bosse, Luan Harder, Gabriel Coelho, Alex Iabrude, Maria Gabriela Knapp, Mariana Rodrigues, Yam 
Castelfranchi, Luísa Puschnick, Milena Juarez, Virgínia Leela, Eduardo Moure, Luiz Gabriel, Rívea Borges, Samira 

 

Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Aviso Capacitação em Pedagogia do Amor  Todos  

 

 Capacitação dos membros do Comitê na Pedagogia do Amor com o Prof. Daniel. 
Data: 04/04/2012         Horário: 18h         Local: Auditório do ENS 
 

Categoria  Assunto  Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Aviso e 
Demandas 

Gravação e edição de vídeos Coord. de Comunicação  

 

 Gravação dos Diálogos regionais (no dia do evento): Por conta dos responsáveis da região. 
                Após o diálogo, devem passar para o computador logo à esquerda quando entra no GT. 
                Pasta: Meus documentos – Comitê – Vídeos Diálogos Sociais – Região  
 

 Vídeos temáticos (para os Diálogos Temáticos): A gravação é de responsabilidade do grupo que pegou o tema abordado no 
vídeo. Pode, também, ser filmado pela equipe de edição de vídeo. 
Edição: pode ser feita pelos responsáveis ou pela equipe de vídeo. 

 

 Criar docs com sugestões para os vídeos temáticos. (Maria) 
 

 Entrar em contato com jornalismo e cinema para criar uma equipe de edição de vídeo. (Mariana enviará e-mail para npd 
para apresentar o Comitê e recrutar voluntários. Se ninguém entrar em contato conosco, enviar, então, e-mail para 
jornalismo e cinema.)  

Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Aviso Releases Coord. de Comunicação  

 

 Dos Diálogos: Os responsáveis da região devem fazer o release em até no máximo 2 (dois) dias após o evento e enviar para 
o e-mail do Comitê com a tag [COMUNICA]. 

 

 Dos eventos que os membros participam: cada participante do evento é responsável em fazer o release em até no máximo 
2 (dois) dias após o evento e enviar para o e-mail do Comitê com a tag [COMUNICA]. 

 

 Dos releases gerais para imprensa e demais mídias: a Coord. de Comunicação e responsável, mas quem quiser colaborar, é 
bem-vindo. 

Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Aviso TAGS Coord. de Comunicação  

 

 A partir desta semana, não usaremos mais grupos de e-mails das coordenações. Teremos o grupo geral do Comitê 
(comitesc-rio20@googlegroups.com) e, quando for preciso encaminhar algo para uma coordenação específica, colocar 
antes do assunto do e-mail as tags a seguir: 

 
Comunicação – [COMUNICA] Pedagógica – [PEDAGOG], Prospecção de Rescursos – [RECURSOS],  
Executiva – [EXECUTIVA], Metodológica – [METOD], Controle – [CONTROLE] 
 

mailto:comitesc-rio20@googlegroups.com


Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Demanda Assessoria de Imprensa Thaianna Até 06/04/12 

 

 Entrar em contato com a prima da Ana Paula que faz nossa assessoria. (Thaianna) 

Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Demandas Atualização do site Maria, Yam, Ana Paula, Luan, Luiz 
Gabriel 

Até 06/04/12 

 

 Criar aba: Instituições que assumiram o compromisso Rio+20 (assinaram o A.I.). (Maria) 
 

 Pedir as logomarcas das instituições que assinaram o A.I. para colocarmos na nova Aba.  
Responsáveis: Florianópolis (Yam), Joinville (Ana Paula), Araranguá (Luan), Lages (Luiz Gabriel). 
Cada responsável da região deve verificar na pasta da sua região (dentro do arquivo do GT, na primeira gaveta, primeira 
pasta) quais foram as instituições que assinaram o A.I. Após, entrar no e-mail disponibilizado da região (logins e senha em 
docs), abrir o docs com contatos regionais da sua região, pegar o e-mail do responsável pela instituição e enviar um pedido 
da logomarca para disponibilizarmos no site. Após o recebimento, enviar para o grupo do Comitê com a tag [COMUNIC]. 

 

 Publicar no site as logomarcas dia 07/04. (Maria) 
 

Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Avisos Pesquisadores para cada temáticas dos Diálogos Todos  

 

 Cada responsável deve recrutar sua equipe e começar as pesquisas. 
 

 Novos na equipe: 
Luísa: Planejamento Territorial 
Samira: Educação e Cultura 
Gabriel Coelho: Educação e Cultura 
 

Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Avisos Registros Históricos Todos  

 

 Recuperação das atas. (Maria) 
 

 Importância dos releases: fazer em até 2 (dois) dias, salvar, colocar na pasta de registro e enviar para tag [COMUNICA], 
como já mensionado. 

 

 Cada região fica responsável por elaborar uma pasta com os registros de sua região, como releases, notícias on-line e 
impressas (com a capa do jornal), etc. 

 

Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Avisos E-mail agradecimento diálogos + certificados de 
participação + Material compartilhado no site  

Todos  

 

 Agradecimento aos participantes do 1ºDiálogos Social: Já foram enviados. 
 

 Fazer certificados de participação dos Diálogos em Corel e enviar em jpeg. e pdf. (Maria) 
 

 Material do prezi: Cada um que tiver um prezi feito em sua conta deverá mandar para o e-mail do Comitê com a tag 
[COMUNIC] para colocarmos em um formato padrão. (Thai) 

 

 Colocar os links dos prezis ajustados no site. (Maria ou Thai) 
 
 
 
 
 



Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Aviso Evento UNIVALI - Itajaí - 09 e 10/04/2012 Ana Paula  

 

 Evento do Curso de Direito – Com palestrantes falando da Rio+20 sobre a ótica do Direito. 
 

 Ana Paula teve reunião com responsável. Deve repassar para o Comitê. 

Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Aviso Reunião AIESEC – 13/04/2012– 18h30min Thaianna  

 

 Nos reunimos no começo do Comitê com Leonan e Pablo para firmarmos uma parceria e, não foi firmada. 
Agora, acontecerá uma nova reunião para novas definições. 

 

Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Demandas Reunião no Rio de Janeiro- 22/04/2012 Yam  

 

 Reunião do Comitês Estaduais com o GA Nacional – 22/04. 
Reunião do GA Nacional – 23, 24 e 25 (metodologia) de abril. Não sabemos se podemos participar destas. 

 

 Yam pode ir dia 22/04. Via UFSC. (Yam, entrar em contato com Reitoria e GA Nacional) 
Rívea precisa ver quando e se pode ir. Via Comitê Nacional. 
O Comitê Nacional disponibilizará uma passagem, alimentação e hospedagem. 

 

Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Demandas Reunião com Novo Ciclo – 04/04/2012 – 08h30min Yam  

 

 Reunião sobre o World Youth Congress que acontecerá de 04 à 13 de junho, no Rio de Janeiro. 
Yam irá na reunião e deve repassar ao grupo. 
 

Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Demandas Captação de Recursos Ana Gabriela, Virgínia e Gabriel Coelho  

 

 Ver ônibus para os próximos Diálogos. (Fazer tabela no docs e pedir para quem for se deslocar para os próximos diálogos 
preencha com nome completo, CPF e número de matrícula. Compartilhar com comitesc-rio20@googlegroups.com). 

 

 Fazer projeto para captação de recursos (o que precisamos, para quem pedimos?). Ex.: passagens ao Rio de Janeiro, 
hospedagem, alimentação, etc. 

 

 Fazer uma relação dos nossos patrocinadores para colocarmos no site.  
 

 Fazer tabela no docs para a relação de quem quer ir ao Rio, quais dias pode ir e quantos pretende ficar. (Compartilhar com 
comitesc-rio20@googlegroups.com). 

 

Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Demandas Kit Escola Alex, Samira e Pilar  

 

 Marcar reunião para fechar a ideia do Kit. 
Definir como ligaremos professor, aluno, família, funcionários, comunidade. 
 

 Após reunião, marcar conversa (ou algo do tipo) com Colégio Aplicação, Catarinense, etc.  
 

 Fazer com que esta ideia continue no pós Rio+20. 
 

Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Demandas Consolidação da Metodologia de Diálogos  Coord. Metodológica Até 10/04 

 

 Nova coordenação metodológica: Rívea, Luan e Luiz Gabriel 

 Marcar reunião da Coordenação Metodológica para alinhar a metodologia dos Diálogos com a metodologia da Cúpula. 
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Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Demandas Inscrição na Cúpula  Coord. Executiva Até 20/04/2012 

 

 Marcar reunião para estudo da Inscrição da Cúpula. (Maria, Thai, Yam e Rívea)  

Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Demandas Plant for the Planet  Thaianna Até 13/04/2012 

 

 Entrar em contato com o menino do Plant for the Planet para saber quando ele estará no Brasil e se podemos encontrar 
com ele ou fazermos uma vídeo conferência. 
 

Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Demandas Novo Calendário do Comitê  Coord. de Comunicação Até 06/04 

 

 Refazer a arte do calendário oficial e colocar no site do Comitê. 
 

Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Demandas Diálogo em Chapecó  Maria Até 06/04 

 

 Confirmar local e horário para o 1º Diálogo. 

 Fazer convite. 

 Divulgar em colégios, Universidades e no contatos da tabela de Atores Sociais. 
 

Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Demandas Camisetas + Cartões de Visita  Maria  

 

 As camisetas estão prontas. 

 Cartões: precisamos de verba ou cada um paga o seu.  

 Falar com Pilar quanto ao crédito que ela tem na gráfica. 
 

Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Demandas Divisão de trabalhos em coordenadorias/comissões Todos  

 

 Resolvemos criar estes grupos para as demandas emergenciais. 
 

Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Demandas Próximo Diálogo Todos  

 

 Fazer o convite do 2º Diálogo Social. (Maria) 

 Enviar aos contatos das regiões. (Responsáveis da região) 

 Generalizar o formulário de inscrição com a opção de escolha de Inscrição dos Diálogos Temáticos.  
Dizer claramente que as pessoas podem participar sem se inscrever. (Thaianna) 
 

Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Aviso Pesquisa de iniciativas sustentáveis no Estado Luan  

 

 Faltou discutir esta pauta. 
 

Categoria Assunto Coordenação ou Pessoa Responsável Prazo 

Aviso Rio+Vos – 22/04/2012 Todos  

 

 Temos que planejar alguma atividade para este dia, pois outras estarão acontecendo em outras cidades. 
 

 


