MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
Secretaria de Pesquisa e Formação Científica
Coordenação – Geral de Oceano, Antártica e Geociências

Memória de reunião
2ª Reunião dos Grupos de Apoio à Mobilização

Data: 26 de março 2021
Presentes: Karen Cope, Iran Cardoso, Claudia Magalhães, Germana Barata, Roberto de
Pinho, Enrico Marone, Paulina Chamorro, Jana Del Favero, Patricia Menezes,
PAUTA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informação sobre lançamento
Informação sobre grupo de mobilização jovem
Informação sobre estágio de trabalhos sobre o Plano
Semana Meio Ambiente e Dia do Oceano
Redes sociais e estratégia de comunicação
Encaminhamentos

Objetivo: debater alternativas de comunicação
NOTAS E INFORMES:
Comitê:
●
●
●

Agenda de Articulação Federal para o lançamento e ações da Década: 31 de
março.
Kick off da Década no Brasil: 21 e 22 de abril.
Evento da ONU sobre a formação de comitês: 22 de abril

GAM-SE:
● representatividade nas comunicações e organização de eventos. Como
formalizar a representação?;
● Uso de rede do Governo para arquivos;
● Ações para a semana do meio ambiente. No RJ estão articulando um
evento que terá um dia dedicado ao Oceano.
● próxima reunião 6/4
GAM-Sul:

●
●

Estruturando regimento e estruturando grupos de trabalho.
Formulários já finalizados e prontos para serem enviados aos futuros
engajados;

GAM-NO
● construindo o regimento;
● definindo informações para atualização do site;
● buscando articulação para ampliação do GAM e da Redes Regionais-RR.
GAM-CO
● Questão da segurança dos documentos para uso em organização dos
eventos;
● estruturando o grupo do CO;
● gamco.brasil@gmail.com
GAM-NE
●
●
●
●

formalizado e organizado;
aguarda info sobre uso de redes sociais;
possibilidade de formulação de vídeos;
próxima reunião dia 29/3

PROPOSTAS E ALTERNATIVAS DE COMUNICAÇÃO:
●
●

●
●
●

●

●
●
●
●

usar telegram e email (GAM) para MCTI enviar comunicados de eventos;
o uso da logo da COI deve ser solicitado pelo proponente do evento
diretamente à COI:
https://oceandecade.com/resource/153/Ocean-Decade-Brand-GuidelinesO MCTI destaca que a realização de eventos para a década sempre requer
autorização da COI;
Estamos estruturando um plano de comunicação no Comitê para ter
alternativas profissionais de gestão de conteúdo nas redes;
No momento, a melhor alternativa é um modelo descentralizado de
repasse de informações por meio das redes que os membros da
governança da década já tem;
criar um trello para usar como meio de comunicação para sugerir pautas e
trocar informações:
https://trello.com/invite/b/xJDra2af/fe97901b2284bd361430f1b132b34bf6
/d%C3%A9cada-no-brasil;
Início do blog de divulgação científica pela UNICAMP: um oceano;
sexta-feira, 7 de maio, 9h: reunião sobre semana do meio ambiente e dia
do oceano;
no curto prazo, produzir conteúdo para postar sobre década logo após o
lançamento de abril;
importância de ter um fluxo contínuo de informações postadas em rede
social;

●
●

possibilidade de ter uma rede comum regional para todos os GAM
postarem nela com uso de postagens cruzadas;
Reunião a ser marcada em abril/maio entre os GAM para debater interface
e sinergias de mobilização;

ENCAMINHAMENTOS:
●
●
●

●

Reunião dos GAMs: Estratégias de Articulação, Mobilização e Comunicação –
proposta inicial 9 de abril, 18h
Reunião GAMs e Comitê: Mobilização para a Semana de Meio Ambiente e Dia
Mundial dos Oceanos - 7 de maio, 9h
Formação de GT GAMs de Comunicação: participação voluntária de representante
de cada GAM, formação de equipe de gestão e geração de conteúdo para redes
sociais.
Criação de redes sociais “Mobilização para a Década da Ciência Oceânica”
envolvendo todas as regionais – compartilhamento e retroalimentação com a rede
oficial da Década.

