multiplicadores
da democracia

Apresentação

O projeto “Multiplicadores da Democracia:
Formação sobre Plano Nacional Outorgas
e Canal da Cidadania” (Territórios) visa
qualificar coletivos, ONG´s, movimentos
sociais e redes temáticas para elaboração
de propostas de implementação de rádios
comunitárias, rádio web, TV´s e web
TV’s e outros veículos eletrônicos que
contribuam com a democratização da
mídia.
A iniciativa propõe a criação de um
percurso formativo voltado para
multiplicadoras e multiplicadores locais
distribuídos em 17 regiões do Estado de
Minas Gerais. Neste desenho, as e os
participantes terão contato com aspectos
fundamentais para a criação de rádios e
TV´s comunitárias considerando desde
aspectos legais, como o Plano Nacional de
Outorgas e o Canal de Cidadania, aspectos
técnicos, até tópicos e práticas pertinentes
para desenvolvimento de habilidades
coletivas e individuais para a produção,
organização de grade de programação e
distribuição de conteúdos diversos.

Os pilares dessa proposição apoiam-se em
uma clara determinação de fortalecer a
comunicação popular e alternativa como
estratégia concreta de democratização
dos meios de comunicação. Somam-se a
esta, iniciativas recentes promovidas pelo
Ministério das Comunicações no trâmite
burocrático ao reduzir o número de
documentos necessários para a solicitação
de outorgas para rádios comunitárias.
Além desta dimensão legal, o projeto
“Multiplicadores da Democracia” pretende
promover debates e atividades orientadas
para criação de uma rede colaborativa de
comunicadores mineiros.
A formação acontecerá em Belo Horizonte
com a presença de multiplicadores de
cada uma das regiões contempladas,
previamente selecionados pela comissão
organizadora do projeto, de acordo
com critérios definidos. Em três dias
de atividades, as e os participantes se
envolverão em diferentes oficinas de
trabalho que deverão ser replicadas em
cada uma das cidades participantes.
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Conteúdos e Tópicos
Plano Nacional de Outorgas

Canal Cidadania

O que deve ser feito para apresentar
um projeto para o Plano Nacional de
Outorgas, documentos e processos.

Canal Cidadania, como solicitar, qual
documentação, qual atuação junto
aos municípios.

Como montar uma grade
programação para Rádio e TV.

Web Rádio e Web TV

de

Conteúdo de rádio e TV, produção,
organização da grade de programação
e distribuição.
Redes Criativas e Colaborativas
Produção de conteúdos colaborativos
em rede.

As novas tecnologias e as linguagens
eletrônicas tradicionais.
Sustentabilidade Financeira
Fontes de financiamento,
financiamento coletivo e captação de
recursos.
Montagem de Rádios Comunitárias
Aspectos Técnicos.
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Conselho Curador

O projeto de formação será monitorado
por um conselho curador composto das
organizações mineiras envolvidas na democratização dos meios de comunicação
e terá a responsabilidade de definir os
critérios de indicação dos multiplicadores,
aprimorar o conteúdo formativo e contribuir na divulgação das atividades regionais de formação, bem como acompanhar
o andamento geral do projeto.

Organizações e Orgãos Governamentais:
Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania,
Rede Minas, Rádio Inconfidência, MST,
CUT, CTB, UJS, Asa, Fora do Eixo, Secretaria de Estado da Cultura, MAB, Detel e
Associações Quilombolas.
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Cronograma

Atividade

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

2016

2016

2016

2016

2016

2016

x

x

x

x

x

Preparação

x

Identificar
Duplas de
Educadores

x

Lançamento

x

x

Formação do
Conselho
Curador

x

Formação
Multiplicadores

Realização das
Formações
Locais
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