Ata do 1º Encontro do Fórum :: CCJ
Bem vindas/os ao 2º Fórum :: CCJ!
O Fórum é o espaço de gestão participativa do CCJ, ou seja, é o espaço para debates, apresentação de críticas e
sugestões, bem como para prestação de contas das atividades do CCJ à população.
No nosso 1º Fórum, realizado no dia 13 de abril de 2013, debatemos sobre as principais demandas dos
participantes e captamos propostas para construirmos soluções e planejamento em conjunto com a população.
Este material é o resultado da sistematização das demandas e propostas apresentadas no 1º Fórum e servirá de
subsídio para o debate deste 2º encontro em 29 de junho de 2013 e para as futuras ações da gestão CCJ.
Obs.: Os itens foram agrupados e organizados na redação, a partir das cartelas. Os vídeos do 1º encontro estão
disponíveis em www.forum.ccj.art.br.
SETOR

PROBLEMA

INRFAESTRUTURA E GESTÃO

Falta de instalações adequadas
para a realização de
determinadas atividades no CCJ
(agendamento e outras
atividades culturais)

AÇÕES
Sistematização das atividades realizadas no CCJ

Curto

Levantamento e sistematização dos agendamentos
demandados e não realizadas no CCJ

Curto

Buscar parcerias com equipamentos próximos para estabelecer
uma política de agendamento conjunta/integrada

Em
andamento

Busca de recursos para reforma de espaços inadequados do
CCJ

Longo

Grupos residentes não participam
e nem são ouvidos sobre
Criar um grupo de trabalho entre grupos residentes e setores
possíveis mudanças no CCJ.
do CCJ
(programações e projetos)

Curto

Realizar periodicamente Fórum :: CCJ
Não participação da população
na gestão e administração do
CCJ, com reflexo no não
reconhecimento das
programações e projetos

Falta de abrangência na
divulgação das atividades do
CCJ e do próprio CCJ

Falta de mecanismo de escuta
para críticas, sugestões e
agradecimentos.

Ocorrer, no
mínimo, 1
vez por
semestre

Criar o conselho gestor consultivo do equipamento

Curto

Criar associação de amigos/as do CCJ

Curto

Criar grupos de trabalho entre funcionários e monitores para
debater gestão do espaço e construir programações em
conjunto com gestores/as

Curto

Não existem dados apresentados Criar um "portal da transparência" na página do CCJ
para a população referente aos
gastos com contratação de
programação, custeio do
Realizar periodicamente Fórum :: CCJ
equipamento, entre outros.

COMUNICAÇÃO

PRAZO*

Curto
Ocorrer, no
mínimo, 1
vez por
semestre

Incluir indicações do CCJ na sinalização de trânsito oficial do
município (demanda encaminhada à subprefeitura)

Médio

Criar e implementar plano de comunicação do CCJ com ações
voltadas para o entorno e para a cidade

Médio

Criar caixa de sugestões, críticas e agradecimentos no espaço
da convivência

Curto

Criar o canal "fale conosco" na página do CCJ

Realizado
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Falta de projeto detalhado para
grupos residentes do CCJ.

Criar conceituação de grupos residentes e critérios para
identificação dos mesmos e de tempo de residência no CCJ

Médio

Desenvolver projeto específico para grupos residentes, aliando
ampliação de repertório e difusão do trabalho

Médio

PROGRAMAÇÃO

Criar ferramenta de controle das atividades do CCJ,
considerando a diversidade das linguagens

Falta de diversidade temática na
programação do CCJ, bem como
falta de integração da
programação com a sociedade,
sobretudo com a comunidade da
região

Ampliar o desenvolvimento de ações que contemplem
temáticas pouco desenvolvidas no CCJ

Curto

Utilizar caixa de sugestões, críticas e agradecimentos do
espaço da convivência para captar as demandas de
programação

Curto

Utilizar o canal "fale conosco" da página do CCJ para captar as
demandas de programação

Em
andamento

Reestruturar o projeto CCJ itinerante, bem como estabelecer
parcerias com outros equipamentos públicos ou privados para
desenvolver programações em conjunto, tanto no CCJ quanto
nos outros espaços

Em
andamento

Investir na ampliação do programa CCJ visita

Em
andamento

Diversificar as formas e horários de inscrição para participar do
programa CCJ visita

Em
andamento

Investir em cursos de formação continuada nas mais diferentes
áreas da cultura

Médio

Projeto CCJ visita não atende a
toda a demanda criada

INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO

Falta de projetos de formação
nas mais diferentes áreas
culturais

Falta de atividades voltadas para
idades que não são o foco do
Oficializar o eixo educativo do CCJ
CCJ (crianças e idosos), bem
como de atividades
intergeracionais que promovam a
integração entre os
Promover atividades que debatam a questão da relação entre
frequentadores de idades
as crianças e o espaço do CCJ
distintas.

O CCJ não é referência como
equipamento de cultura da
região, assim como não é pólo
de encontro e disseminador de
artistas locais

Em
implantação

Em
andamento

Em
andamento

Efetuar mapeamento da rede de produção e disseminação
cultural da região

Longo

Criar uma rede virtual de comunicação entre CCJ, coletivos,
ongs e equipamentos públicos ligados à cultura e juventude

Longo

Articular grupos temáticos de jovens (dança, foto, hip hop,
crianças, gestão participativa)

Médio

* Em andamento: ações que já iniciaram ou tiveram algum encaminhamento, mas podem finalizar no curto, médio ou longo prazo
Curto: até 3 meses
Médio: até 6 meses
Longo: até 12 meses

