ACTA DA REUNIÃO TU-FCUL
04-04-2012 | 4ª feira 19-21h
Presentes: Raquel (Atada), Carolina (Acolhedora), David (Alcoviteiro), Gil (Alto-Comissário), Catarina, Priscila e Tozé

ASSUNTOS
(evento nacional) Visionamento do filme “Transition 2.0”
Decisão: Colaboramos (divulgação, etc) mas não vamos fazê-lo na FCUL.
Artigos TN
Informação: Quem estiver motivado, pode escrever artigos sobre as nossas atividades para partilhar com a
TN (newsletters, journals, etc).
Curso Transição na FCUL
Liderado pelo Gil
Pagamento do curso (pelos participantes):
o Decisão: Seguir o método que foi escolhido em Linda-a-velha. Inscrição: €30 com possibilidade de
haver doações no final do curso + 5 bolsas.
Comunicação: (Lecas e Raquel)
EXTERNA
Cartaz
Gil fala com a Elisabete. Deve estar pronto 3ª feira dia
10;
Key-words: Gil e David
Divulgação
terTUlia relacionada com o tema do curso para
enquadrar: falar com a Carolina;
(assim que o cartaz esteja pronto, mas deve começar 4ª
feira dia 11, pelo menos):
 Canais virtuais habituais: Facebook, Site, mailing
list Google groups; Rede Social Transição e
Permacultura, mailing list UL, FCUL;
 David faz divulgação para o blog que já existe de
divulgação de cursos de transição;
 Site: conteúdos e formulário de inscrição – David e
Lecas;
 Cartazes impressos a afixar pela UL;
 Escola Secundárias: Priscila vai averiguar essa
possibilidade.
Certificado do curso: Raquel apresenta proposta.
Interação com os participantes: Carolina;
Cobertura evento: fotos, vídeos, textos, etc… - Raquel e Paulo
Pereira (a confirmar)

INTERNA
Comunicação com os formadores: Gil;
Área de partilha de ficheiros pós-evento:
dropbox, etc..

Logística: (Catarina e Carolina)
 10 (mínimo) a 30 (máximo) participantes;
 Sala com mesa (8.2.10); coffee break no átrio se possível; puffs? Bancos de troncos de árvore?
(Catarina vê preço); datashow c/comando; quadro (preferencialmente branco com
marcadores+apagador); colunas (som); plantas para ter na sala;




Material para participantes: 50 folhas A3 cavalinho; canetas, lápis de cor e de cera; tinas (ver o que
temos) (e pincéis?); papel de cenário (5mx2m/1m);
Alimentação: desenhar ementas – almoços (2), lanches (2); jantares (2). Proposta - Alternativa 1:
Arranjar cozinha e fazer comida; Alternativa 2 – Não termos cozinha e pedimos comida já
cozinhada;

PRÓXIMA REUNIÃO



18h – 19h30: terTUlia “Mobilidade na UL”, facilitador Gil ou David;
Depois das 19h30: ponto de situação do Curso Transição.

