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[2011-08-13 09:58:05] === 18 unknown connection(s)
[2011-08-13 09:58:06] =-= User mode for PatachoMuhammad is now +i
[2011-08-13 09:58:09] -->| YOU (PatachoMuhammad) have joined #wikimedia-br
[2011-08-13 09:58:09] =-= Topic for #wikimedia-br is ``Wikimedia Brasil - Venha participar em 
http://br.wikimedia.org/ !!''
[2011-08-13 09:58:09] =-= Topic for #wikimedia-br was set by solstag on 02 December 2010 02:35:57
[2011-08-13 09:58:18] <proveri> Pronto, chegou o Sargenton
[2011-08-13 09:58:22] <MateusNobre> haha
[2011-08-13 09:58:22] <Castelo> hahaha, o PatachoMuhammad chegou
[2011-08-13 09:58:27] <MateusNobre> 2 minutos e começamos, bastidores!
[2011-08-13 09:58:28] <Castelo> 2 minutos
[2011-08-13 09:58:39] <PatachoMuhammad> alguém ativou o log?
[2011-08-13 09:58:39] <MateusNobre> Graaande Patacho Muhammad
[2011-08-13 09:58:45] <PatachoMuhammad> graaaande
[2011-08-13 09:58:54] [INFO] Now logging to 
<file:///C:/Users/R/AppData/Roaming/Mozilla/Firefox/Profiles/szwfhn34.default/chatzilla/logs/freenode/channels/%23
wikimedia-br.2011-08-13.log>.
[2011-08-13 09:58:56] <Beria> sim
[2011-08-13 09:58:57] <Lechatjaune> Ok, eu não vejo ainda porque Brasil-Quenia e não qualquer outro par de países, 
mas precisaria ler sobre o projeto para entender, suponho
[2011-08-13 09:59:14] <Lechatjaune> Alguém está fazendo log?
[2011-08-13 09:59:24] <MateusNobre>  Brasileiros se dão bem com quenianos :p
[2011-08-13 09:59:24] <Beria> o CB
[2011-08-13 09:59:25] <PatachoMuhammad> eu to
[2011-08-13 09:59:35] <proveri> só porque tem gente interessada no Quenia nesse mas pode ser um piloto para outras 
inúmeras línguas.
[2011-08-13 09:59:43] <Beria> ok povo
[2011-08-13 09:59:45] <Beria> 10 seg
[2011-08-13 09:59:47] <proveri> nesse moment*
[2011-08-13 09:59:52] <Beria> <!--- Starting Log (em ingles pq a gente é chique -->
[2011-08-13 10:00:01] <Beria> Bem vindo a mais uma reunião da WMBR
[2011-08-13 10:00:05] <Fredxavier> :)
[2011-08-13 10:00:06] <Beria> Pauta do dia:
[2011-08-13 10:00:11] <Beria> Escritório da WMF no Brasil
[2011-08-13 10:00:11] <Beria> Instauração do legal chapter
[2011-08-13 10:00:11] <Beria> Versão off-line
[2011-08-13 10:00:11] <Beria> Campus Ambassador
[2011-08-13 10:00:11] <Beria> GLAM
[2011-08-13 10:00:12] <Beria> Plano de comunicação
[2011-08-13 10:00:22] <Beria> primeiro ponto é o escritorio da WMBR
[2011-08-13 10:00:31] <PatachoMuhammad> berhhh
[2011-08-13 10:00:33] <Beria> CB assume e da o ponto da situação, please :D
[2011-08-13 10:00:39] -->| everton137 (~everton@89.138.0.108) has joined #wikimedia-br
[2011-08-13 10:00:40] <Castelo> bom, tivemos uma reunião em Haifa sobre o escritório
[2011-08-13 10:00:45] <Castelo> a situação é a seguinte
[2011-08-13 10:00:46] <MateusNobre> bem na hora, tom!
[2011-08-13 10:00:55] <Castelo> a WMF instalará um escritório no Brasil. Ponto.
[2011-08-13 10:00:58] <everton137> Voltei, estava num local com uma porcaria de Internet
[2011-08-13 10:01:01] <Castelo> a questão é como iremos nos relacionar com ele
[2011-08-13 10:01:19] <Castelo> e essa foi a razão do encontro em Haifa, com a presença da WM-AR e WM-PT 
como convidados
[2011-08-13 10:01:24] <MateusNobre> sem chance de não instalarem, segundo  o berry
[2011-08-13 10:01:29] <Castelo> e a primeira pergunta do Argenton, inclusive
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[2011-08-13 10:01:35] <proveri> vamos passar nosso entendimento da situação, conforme a carta?
[2011-08-13 10:01:35] <Castelo> exatamente, isso está fechado
[2011-08-13 10:01:45] <Beria> Barry
[2011-08-13 10:01:49] -->| jonas_agx (~jonas@150.161.49.21) has joined #wikimedia-br
[2011-08-13 10:01:50] <MateusNobre> sim
[2011-08-13 10:01:51] <Castelo> a razão é o seguinte: o Brasil tem potencial e o chapter não tem estrutura ainda
[2011-08-13 10:01:51] <PatachoMuhammad> Berry hehehehe
[2011-08-13 10:01:53] <Beria> o nome dele é Barry :P
[2011-08-13 10:02:05] <MateusNobre> ok, entendi hahaha
[2011-08-13 10:02:14] <Castelo> o escritório vem "provisoriamente" para aproveitar as oportunidades atuais
[2011-08-13 10:02:25] <Fredxavier> que oportunidades?
[2011-08-13 10:02:27] -->| domusaurea (bacde3a6@gateway/web/freenode/ip.186.205.227.166) has joined 
#wikimedia-br
[2011-08-13 10:02:28] <proveri> em tese provisóriamente.
[2011-08-13 10:02:35] <Castelo> mas a experiencia da india nos mostra preocupação
[2011-08-13 10:02:35] <proveri> sem assento
[2011-08-13 10:02:38] <proveri> acento
[2011-08-13 10:02:41] <MateusNobre> porque o brasil é promissor
[2011-08-13 10:02:41] <domusaurea> bom dia
[2011-08-13 10:02:42] <jonas_agx> Ol
[2011-08-13 10:02:42] <proveri> tá feio hoje.
[2011-08-13 10:02:43] <PatachoMuhammad> copa, olimpiada
[2011-08-13 10:02:44] <MateusNobre> em questao de potencial
[2011-08-13 10:02:56] <MateusNobre> bom dia
[2011-08-13 10:02:59] <Fredxavier> ok
[2011-08-13 10:03:03] <Castelo> lá todas as atividades sao tocadas pelo office e nao pelo chatper, q é só vestígio
[2011-08-13 10:03:06] <Jaider> bom dia Juliana
[2011-08-13 10:03:16] <Castelo> bom dia jonas e juliana
[2011-08-13 10:03:24] <PatachoMuhammad> Na realidade assim, depois do strategic planning, o Brasil foi definido 
como uma das prioridades
[2011-08-13 10:03:32] <proveri> A WMF entende que a comunidade atual e, por conseguinte, o capítulo em 
formação ainda não possuem capacidade para se autogerirem.
[2011-08-13 10:03:33] <PatachoMuhammad> junto com a India
[2011-08-13 10:03:34] <Castelo> e temos preocupação com a questao da transparencia, toca daí argenton
[2011-08-13 10:03:52] <proveri> ou gerirem projetos grandes
[2011-08-13 10:03:53] <Beria> a questão maior é: Garantir que o Escritorio seja temporario
[2011-08-13 10:04:00] <Lechatjaune> A preocupação é com transparência ou com o fato de o office inibir o 
crescimento do capítulo ou ambos?
[2011-08-13 10:04:08] <MateusNobre> mas a gente não pode garantir nada
[2011-08-13 10:04:08] <Castelo> ambos
[2011-08-13 10:04:11] <Beria> a gente nao tem estrutura ainda , isso é verdade
[2011-08-13 10:04:12] <PatachoMuhammad> mas como a India já foi absorvida e o Brasil não eles criaram esse 
escritório
[2011-08-13 10:04:16] <Beria> MateusNobre, acordos
[2011-08-13 10:04:19] <proveri> e que tenhamos uma cadeira oficial no escritório.
[2011-08-13 10:04:20] <PatachoMuhammad> para poderem fazer o mesmo trabalho
[2011-08-13 10:04:24] <proveri> essa é a proposta
[2011-08-13 10:04:25] <Beria> a WMF vive deles
[2011-08-13 10:04:41] <proveri> pedir uma diretoria lá dentro, diretoria de relacionamento com a comunidade, por 
exemplo.
[2011-08-13 10:04:42] <everton137> PatachoMuhammad: criarão
[2011-08-13 10:04:51] <MateusNobre> mas a WMF pareceu, tipo, inabalável na decisão
[2011-08-13 10:04:56] -->| Alchimista (~Alch@wikipedia/Alchimista) has joined #wikimedia-br
[2011-08-13 10:04:59] <Beria> proveri, that is not going to happens
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[2011-08-13 10:05:01] <Castelo> entao surgiram essas sugestões de integração, de ter um diretor do chapter no office, 
um diretor do office no chatper, por exemplo
[2011-08-13 10:05:04] <Beria> Bom dia Alchimista
[2011-08-13 10:05:07] <PatachoMuhammad> é, mongolizei
[2011-08-13 10:05:14] <Alchimista> boa tarde a todos
[2011-08-13 10:05:19] <Beria> (convidei o Alchimista pra ver a reunião)
[2011-08-13 10:05:20] <MateusNobre> a gente pressionou no almoço, dizendo que o office poderia trabalhar junto 
com o chapter e no chapter
[2011-08-13 10:05:32] <MateusNobre> eles desconversaram, ate dizer que a gente nao tem capacidade pra gerir
[2011-08-13 10:05:33] <Beria> e o que eles dizeram»
[2011-08-13 10:05:33] <Castelo> bom, independente de isso rolar ou nao, achamos q seria importante registrar nosso 
posicionamento, nosso entendimento
[2011-08-13 10:05:36] <MateusNobre> true story :x
[2011-08-13 10:05:51] <Beria> Mateus, exacto
[2011-08-13 10:06:00] <Beria> eles não podem assinar nada que nao vao comprir
[2011-08-13 10:06:05] <Lechatjaune> Pessoal, precisamos estar conscientes de um fato: A WMF tem incentivado 
fortemente a comunidade a criar esse local chapter, mas os próprios membros têm se negado a criá-lo
[2011-08-13 10:06:24] <Beria> not really true, Lechatjaune :P
[2011-08-13 10:06:33] <Castelo> lech, acho q seu coment nos leva ao assunto 2
[2011-08-13 10:06:38] <Lechatjaune> ok
[2011-08-13 10:06:43] <Beria> em facto, o nosso chapter pode ser mais dificil que os outros de ser criado
[2011-08-13 10:06:46] <everton137> primeiramente, eles se comprometeram (Barry e Jessie) com a transparência na 
decisões tomadas com respeito ao escritório, o que, pelo que entendi, poderá ter influências nossas. Falei que o melhor 
jeito deles fazerem isso é usarem o nosso wiki ou o meta onde há discussões sobre modelos da Wikimedia Brasil e 
fazerem anúncios na nossa lista sobre tudo o que diz respeito a gente.
[2011-08-13 10:06:51] <Beria> justamente por causa da situação do brasil
[2011-08-13 10:07:08] <proveri> mas eles não possuem um programa definido para o Brasil, isso é importante
[2011-08-13 10:07:11] <Castelo> tivemos mtas conversas sobre o chapter, e temos caminhado para um consenso
[2011-08-13 10:07:13] <PatachoMuhammad> Na realidade o Board pensa uma coisa e o ChapCom e o Barry outra
[2011-08-13 10:07:24] <PatachoMuhammad> a pressão não é total
[2011-08-13 10:07:29] <proveri> o escritório vem antes do plano, ou então não quiseram nos contar o plano.
[2011-08-13 10:07:43] <Castelo> podemos passar para o chapter?
[2011-08-13 10:07:51] <PatachoMuhammad> hehehe
[2011-08-13 10:07:52] <PatachoMuhammad> pode
[2011-08-13 10:07:55] <Beria> podemos :P
[2011-08-13 10:07:55] <Castelo> a carta está sendo escrita, todos podem participar
[2011-08-13 10:07:58] <Castelo> está lá na wiki
[2011-08-13 10:08:00] <proveri> acho que é importante sinalizar isso, Castelo
[2011-08-13 10:08:09] <Beria> a CArta: http://br.wikimedia.org/wiki/Carta_de_entendimento_5/8/11
[2011-08-13 10:08:16] <Castelo> valeu, Béria
[2011-08-13 10:08:23] <Beria> opiniões e sugestões na talk please
[2011-08-13 10:08:26] <proveri> o office aparenta ser uma banca para receber e enviar dinheiro, pois não tem ações 
definidas ainda.
[2011-08-13 10:08:28] <Beria> todas são bem vindas :)
[2011-08-13 10:08:38] <MateusNobre> Sim
[2011-08-13 10:08:39] <Beria> é exactamente isso proveri
[2011-08-13 10:08:45] <Beria> mas eles nunca vao assumir
[2011-08-13 10:08:46] <MateusNobre> a melhor atitude a ser tomada agora
[2011-08-13 10:08:50] <Beria> então dão outros nomes :P
[2011-08-13 10:08:56] <MateusNobre> é achar um modo de usar o office ao nosso lado
[2011-08-13 10:09:04] <MateusNobre> como banca, como o proveri disse
[2011-08-13 10:09:07] <Beria> basicamente o que querem é ter dinheiro vindo do Brasil e da India
[2011-08-13 10:09:12] <proveri> por isso, sugiro escrevermos na carta a necessidade de um plano estratégico com a 
comunidade.
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[2011-08-13 10:09:17] <proveri> eu coloquei lá.
[2011-08-13 10:09:19] <Beria> e um escritorio nesses paises da a eles a forma de o fazer
[2011-08-13 10:09:21] <MateusNobre> porque nao adianta tentar fazer ele sumir, ja ta decidido por instancias 
superiores
[2011-08-13 10:09:24] -->| Jo (bd26e5bc@gateway/web/freenode/ip.189.38.229.188) has joined #wikimedia-br
[2011-08-13 10:09:27] <everton137> Temos que escrever uma carta em inglês com os pontos destacados pela carta 
enviada pelo Castelo e cobrarmos o que queremos para ver o feedback deles. Não acredito que criarão o escritório 
como bem entenderem, tanto que deram espaço para nós discutirmos isso. Agora eles tem que usar ou seria bem 
estúpido deixar um monte de gente discutindo e fazerem do jeito que *eles* querem
[2011-08-13 10:09:33] <Beria> Bom dia pai! :D
[2011-08-13 10:09:34] <Castelo> é por aí, não sabemos mto sobre o office, vamos acompanhar, mas o q está em nossa 
mãos é o chapter
[2011-08-13 10:09:41] <Jo> Bom dia
[2011-08-13 10:09:50] <proveri> Bom dia.
[2011-08-13 10:09:53] <MateusNobre> bom dia jo
[2011-08-13 10:09:54] <Castelo> nao vamos perder tempo com especulações sobre o office, e nem morrer de vespera
[2011-08-13 10:09:54] <Lechatjaune> Bom dia
[2011-08-13 10:10:06] <Beria> everton137, eu não duvido nada que eles facam exatamente isso :P
[2011-08-13 10:10:07] <Beria> mas enfim
[2011-08-13 10:10:09] <Castelo> passamos para o chapter?
[2011-08-13 10:10:09] <PatachoMuhammad> é, mas já sabemos que eles fizeram com a India
[2011-08-13 10:10:10] <Lechatjaune> Certo, Castelo. O que você quer levantar de assunto
[2011-08-13 10:10:11] <everton137> Bom dia, Jo!
[2011-08-13 10:10:11] <Beria> pois
[2011-08-13 10:10:12] <Lechatjaune> ?
[2011-08-13 10:10:14] <Beria> parte 2
[2011-08-13 10:10:19] <Beria> Instauração do legal chapter
[2011-08-13 10:10:38] <Beria> silencio sepulcral
[2011-08-13 10:10:43] <Beria> :P
[2011-08-13 10:10:44] <PatachoMuhammad> os dois assuntos estão ligados
[2011-08-13 10:10:49] <Beria> ok eu falo primeiro
[2011-08-13 10:10:54] <Castelo> bom, discutimos sobre o chapter, e estamos caminhando assim:
[2011-08-13 10:10:59] <Castelo> vejam se vcs concordam
[2011-08-13 10:11:03] <jonas_agx> não-silêncio :)
[2011-08-13 10:11:11] * Beria discorda
[2011-08-13 10:11:12] <Castelo> o chapter seria uma estrutura mínima que dá suporte às atividades no Brasil
[2011-08-13 10:11:22] <Castelo> suporte financeiro, jurídico, nstititucional
[2011-08-13 10:11:24] <Fredxavier> o silêncio é pelo fato de todos terem ido ler a carta :)
[2011-08-13 10:11:46] <Castelo> não é alguém que decide ou autoriza cada uma das atividades individualmente e 
previamente
[2011-08-13 10:12:06] <Castelo> os voluntários teriam autonomia para suas atividades, respeitando certos limites
[2011-08-13 10:12:13] <Beria> e regulamentos
[2011-08-13 10:12:20] <PatachoMuhammad> nada de regulamentos
[2011-08-13 10:12:21] <Castelo> não pode vender cigarros com a marca Wikimedia Brasil (exemplo esdrúxulo)
[2011-08-13 10:12:27] <Beria> mas há coisas que tem que comecar "no chapter" :P
[2011-08-13 10:12:32] <PatachoMuhammad> oq?
[2011-08-13 10:12:38] <Castelo> e sempre reportando tudo
[2011-08-13 10:12:44] <Castelo> pera um pouco
[2011-08-13 10:12:48] <Castelo> o chapter é tudo
[2011-08-13 10:12:48] <Beria> acordos com o governo por exemplo
[2011-08-13 10:12:57] <PatachoMuhammad> é ta usando errado
[2011-08-13 10:13:05] <PatachoMuhammad> vamos chamar de escritório
[2011-08-13 10:13:19] <Castelo> entao tudo começa no chapter, pode começar institucionalmente como esse exeplo 
da Beria ou pelo voluntario diretamente
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[2011-08-13 10:13:22] <Castelo> mas é tudo chapter
[2011-08-13 10:13:32] <MateusNobre> mutirão tambem e chapter
[2011-08-13 10:13:36] <Beria> PatachoMuhammad, teremos 2 escritorios
[2011-08-13 10:13:42] <Beria> seria confuso chamar de escritorio
[2011-08-13 10:13:50] <Castelo> a sede do chapter, q tal?
[2011-08-13 10:13:53] <PatachoMuhammad> a gente chama office e escritório
[2011-08-13 10:13:56] <PatachoMuhammad> :D
[2011-08-13 10:13:57] <domusaurea> mas o chapter seria só representação ou atividades passariam necessariamente 
por um crivo do chapter?
[2011-08-13 10:14:06] <Beria> nao necessariamente
[2011-08-13 10:14:11] <PatachoMuhammad> ah????
[2011-08-13 10:14:24] <Beria> eu diria uma "carta de principios"
[2011-08-13 10:14:25] <PatachoMuhammad> Pera!
[2011-08-13 10:14:26] <Castelo> a sede só interfere nas atividades para garantir a legalidade do processo, ou dar 
suporte financeiro, recomendar, etc
[2011-08-13 10:14:27] <domusaurea> estou pensando no meu caso, que envolve uma institucionalização dentro da 
universidade tb
[2011-08-13 10:14:34] <Castelo> sem crivo, Juliana
[2011-08-13 10:14:37] <domusaurea> ok
[2011-08-13 10:14:43] <Castelo> a não ser q precise de dinheiro, por exemplo
[2011-08-13 10:14:49] <Beria> como diz o CB :P
[2011-08-13 10:14:58] <domusaurea> dinheiro pode vir de várias fontes diferentes
[2011-08-13 10:15:00] <Lechatjaune> Pessoal, vamos uniformizar a notação: que queremos dizer por chapter, office, 
escritório, sede, fiial etc?
[2011-08-13 10:15:13] <PatachoMuhammad> Chapter = Movimento Wikimedia Brasil
[2011-08-13 10:15:22] <MateusNobre> chapter = tudo
[2011-08-13 10:15:23] <PatachoMuhammad> escritório = burocracia
[2011-08-13 10:15:27] <MateusNobre> mutirao, sede e etc
[2011-08-13 10:15:33] <PatachoMuhammad> office = WMF escritorio
[2011-08-13 10:15:48] <Castelo> office é o escritório da WMF no brasil, isso
[2011-08-13 10:15:50] <proveri> Haveria 4 modelos de operação: 1)projetos com doações direcionadas, por exemplo, 
a Beria encontra um patrociandor para um projeto, ela toca o conselho fiscaliza. 2) pool (portfólio) de projetos - a 
comunidade elege o projeto que deve ser realizado com verbas não direcionadas. 3) mutirões, da forma como ocorre 
hoje. 4) parcerias.
[2011-08-13 10:15:53] <Lechatjaune> Escritório- WMF-br escrit´´itio?
[2011-08-13 10:15:59] <MateusNobre> gostei patacho concordo com teu modelo
[2011-08-13 10:16:28] <Castelo> é isso Pietro
[2011-08-13 10:16:29] <Beria> algo como diz o pietro :P
[2011-08-13 10:16:41] <MateusNobre> pronto, ja temos os termos fixos
[2011-08-13 10:16:45] <MateusNobre> deveria ter isso na wiki
[2011-08-13 10:16:49] <Castelo> mas entendam q a sede do chapter nao é quem decide as atividades
[2011-08-13 10:16:55] <Beria> vai pra wiki :P
[2011-08-13 10:17:01] <PatachoMuhammad> e sim a comunidade
[2011-08-13 10:17:02] <Castelo> é uma estrutura mínima, q dá legitimidade a elas
[2011-08-13 10:17:04] <Beria> a sede NUNCA define nada :P
[2011-08-13 10:17:08] <Beria> a comunidade faz :P
[2011-08-13 10:17:25] <Castelo> a nao ser q seja algo legal (é proibido fazer tal coisa), mas isso é exceção
[2011-08-13 10:17:33] <proveri> define se houver verba para o desenvolvimento da marca ou destinada pela WMF
[2011-08-13 10:17:48] <MateusNobre> e se for algo vindo de cima
[2011-08-13 10:17:50] <Castelo> na maior parte das vezes, as pessoas tocam seus projetos com autonomia e 
transparencia
[2011-08-13 10:17:56] <PatachoMuhammad> sim
[2011-08-13 10:17:57] <MateusNobre> mas nesse caso seria coisa do office
[2011-08-13 10:18:03] <PatachoMuhammad> talvez
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[2011-08-13 10:18:03] <Beria> um aviso: Pra fins de coisa que precisam de dinheiro :P
[2011-08-13 10:18:11] <PatachoMuhammad> nãio
[2011-08-13 10:18:11] <Beria> principalmente WMF moneu
[2011-08-13 10:18:14] <Beria> money*
[2011-08-13 10:18:14] <PatachoMuhammad> não
[2011-08-13 10:18:19] <Beria> precisa de programar um tanto antes
[2011-08-13 10:18:29] <Beria> pq eles demoram pra liberar dinheiro
[2011-08-13 10:18:35] <PatachoMuhammad> dentro de um mutirão pode ter um cara que repasse tudo o que foi feito
[2011-08-13 10:18:40] <proveri> A diretoria faz pagamentos e recebimento conforme orientações do "gerente do 
projeto", fiscalizando a parte ética e legal.
[2011-08-13 10:18:51] <PatachoMuhammad> só
[2011-08-13 10:19:04] <PatachoMuhammad> não determina aonde ele deve ou não ser usado
[2011-08-13 10:19:14] <PatachoMuhammad> somente em caso de WMF determinar algo
[2011-08-13 10:19:21] <Beria> a WMF nao determina
[2011-08-13 10:19:27] <MateusNobre> o gerente de projeto
[2011-08-13 10:19:29] <PatachoMuhammad> determina coisas sim
[2011-08-13 10:19:29] <Castelo> Lech, Juliana, estão acompanhando?
[2011-08-13 10:19:30] <proveri> mas observa se é ético e, se necessário, veta e coloca em discussão na comunidade.
[2011-08-13 10:19:31] <Beria> ao pedir o grant ele tem que ter um fim
[2011-08-13 10:19:32] <MateusNobre> seria o cara que toca o projeto?
[2011-08-13 10:19:33] <domusaurea> yep
[2011-08-13 10:19:38] <MateusNobre> hein, pietro?
[2011-08-13 10:19:39] <Lechatjaune> To acompanhando, siguam
[2011-08-13 10:19:42] <Lechatjaune> sigam
[2011-08-13 10:19:46] <Beria> todo dinheiro tem um objectivo
[2011-08-13 10:19:48] <proveri> isso, tu é o gerente do nheengatu
[2011-08-13 10:19:53] <Lechatjaune> damousaurea é a Juliana?
[2011-08-13 10:19:59] <MateusNobre> Huum, entendi :p
[2011-08-13 10:20:02] <Castelo> por isso mesmo, caminhamos para uma estrutura pequena na sede, já q a maior parte 
do trabalho sera feita por voluntarios
[2011-08-13 10:20:03] <proveri> a diretoria fiscaliza isso Beria, a aplicação.
[2011-08-13 10:20:06] <Castelo> sim, Lech
[2011-08-13 10:20:10] <Beria> exactamente Pietro
[2011-08-13 10:20:23] <PatachoMuhammad> mas o grant é determinado pela WMF
[2011-08-13 10:20:24] <Castelo> tivemos (eu e o Lech) uma reunião com advogados em sampa, né Lech?
[2011-08-13 10:20:25] <proveri> mas não operacionaliza.
[2011-08-13 10:20:38] <PatachoMuhammad> esse dinheiro vai para X
[2011-08-13 10:20:40] <Lechatjaune> Isso
[2011-08-13 10:20:47] <Castelo> ele nos recomendou o seguinte: 2 titulares e 1 suplente no Conselho Fiscal é melhor 
q 3 titulares
[2011-08-13 10:21:02] <PatachoMuhammad> acho bom
[2011-08-13 10:21:12] <proveri> e quantos no diretor?
[2011-08-13 10:21:14] <Beria> eu sugiro uma diretoria com mais de 2 pessoas :P
[2011-08-13 10:21:16] <everton137> Adicionado: "Comprometimento com a transparência" 
http://br.wikimedia.org/wiki/Discuss%C3%A3o:Carta_de_entendimento_5/8/11
[2011-08-13 10:21:30] <Castelo> 2 ou 3 na diretoria
[2011-08-13 10:21:33] <PatachoMuhammad> acho 2 o necessário
[2011-08-13 10:21:39] <Castelo> é só o q precisamos
[2011-08-13 10:21:43] <PatachoMuhammad> 3 terá um cara com mais poderes
[2011-08-13 10:21:47] <Beria> a WMPT ta a mudar a estrutura pra 1 presidente e 4 "vice-presidentes"
[2011-08-13 10:21:48] <PatachoMuhammad> não boom
[2011-08-13 10:22:00] <Beria> com aplicações especificas
[2011-08-13 10:22:00] <MateusNobre> 2 ou 3
[2011-08-13 10:22:01] <proveri> Talvez 3, caso haja impasse entre 2 diretores, o 3º desempata.
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[2011-08-13 10:22:06] <MateusNobre> tipo, eu acho 2 mto pouco
[2011-08-13 10:22:09] <Beria> eu tb
[2011-08-13 10:22:12] <MateusNobre> concordo com 3 tbm
[2011-08-13 10:22:20] <Jaider> 3
[2011-08-13 10:22:23] <MateusNobre> ate por esse motivo de impasse
[2011-08-13 10:22:26] <Castelo> se for mto, podemos ter dificuldade em escolher, pensem nisso
[2011-08-13 10:22:27] <Alchimista> eu pessoalmente creio que 3 são poucos... até pela experiencia cá em pt.
[2011-08-13 10:22:34] <Lechatjaune> Pessoal, precisamos entender que teremos dificuldade de encontrar gente 
disponível depois
[2011-08-13 10:22:49] <Castelo> nao diga isso, Alch
[2011-08-13 10:22:51] <Alchimista> vcs ai então poderiam ter ainda mais dificuldades do que as que encontramos cá
[2011-08-13 10:22:55] <Castelo> exatamente, Lech
[2011-08-13 10:23:00] <Beria> Alchimista, eles tem mais gente
[2011-08-13 10:23:00] <PatachoMuhammad> por exemplo, no caso de a WMF colocar um diretor, colocar 3 seriam 
dois da comunidade, ele ficaria avulso
[2011-08-13 10:23:03] <Lechatjaune> muitos de nós simplesmente não podemos assumir cargos na associação
[2011-08-13 10:23:04] <PatachoMuhammad> não seria bom
[2011-08-13 10:23:10] <Beria> mas tb acho que 3 é muito pouco
[2011-08-13 10:23:18] <PatachoMuhammad> é de mais
[2011-08-13 10:23:21] <Beria> a WMF nao vai colocar ninguem no chapter
[2011-08-13 10:23:22] <Castelo> a questão é q o modelo q estamos propondo descentraliza e portanto reduz a 
necessidade de gente na diretoria
[2011-08-13 10:23:22] <proveri> vamos oferecer uma vaga para a foundation?
[2011-08-13 10:23:25] <Lechatjaune> eu, por exemplo, sou funcionário público em dedicação exclusiva, no way
[2011-08-13 10:23:35] <domusaurea> mas o chapter tb não presume uma maior divulgação e crescimento da 
comunidade?
[2011-08-13 10:23:37] <Fredxavier> Na Wikipedia, 3 pessoas decidindo algo já está mais que evidente que não dá 
certo. Por que daria no chapter?
[2011-08-13 10:23:39] <PatachoMuhammad> eu ofereceria
[2011-08-13 10:23:40] <Beria> podem esquecer
[2011-08-13 10:23:49] <Beria> eles nao vao aceitar
[2011-08-13 10:23:59] <PatachoMuhammad> alias já o fizemos sem ser oficial
[2011-08-13 10:24:05] <Castelo> quem é funcionário público, precisa avaliar a situação
[2011-08-13 10:24:11] <proveri> também acho, mas não custa.
[2011-08-13 10:24:24] <PatachoMuhammad> se eles vão aceitar ou não não cabe a nós
[2011-08-13 10:24:26] <Castelo> estatutários com dedicação exclusiva, como mtos professores universitários ou 
membros da admin direta, não podem compor a diretoria
[2011-08-13 10:24:44] <Lechatjaune> Pois e eu acho que esse não é apenas o meu caso
[2011-08-13 10:24:46] <everton137> Aceitando ou não, temos que oferecer.
[2011-08-13 10:24:47] <Castelo> é necessário ser maior de idade e sem impedimento legal
[2011-08-13 10:24:50] <proveri> eu posso ajudar
[2011-08-13 10:24:58] <MateusNobre>  CB tbm
[2011-08-13 10:25:00] <PatachoMuhammad> e também o cargo de diretor é minoritário no caso da MWB
[2011-08-13 10:25:14] <PatachoMuhammad> no caso da WPT são outros 500
[2011-08-13 10:25:16] <domusaurea> seria o caso de consultar se o impedimento é legal
[2011-08-13 10:25:17] <Beria> mas cria imenso trabalho
[2011-08-13 10:25:19] <everton137> E acho que esse oferecimento não deve ser feito de forma individual, mas a 
partir de uma carta (em ingles) que elaborarmos para eles
[2011-08-13 10:25:22] <Castelo> isso, Patacho
[2011-08-13 10:25:29] <Beria> seja em que chapter for
[2011-08-13 10:25:33] <Beria> da imenso trabalho
[2011-08-13 10:25:39] <PatachoMuhammad> dá não
[2011-08-13 10:25:45] <PatachoMuhammad> nem sede fisica terá
[2011-08-13 10:25:56] <Beria> somete a WMDE tem sede
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[2011-08-13 10:26:01] <Beria> nenhum outro chapter tem
[2011-08-13 10:26:04] <everton137> num tom sugestivo e com pedido de contra-argumentação deles, inclusive para 
sabermos melhor o que eles têm em mente sobre as funções desse escritório e como ele colaborará com o chapter
[2011-08-13 10:26:05] <PatachoMuhammad> muita coisa será repassada a outra comunidade
[2011-08-13 10:26:08] <Alchimista> Castelo: mesmo num modelo descentralizado terão te ter tarefas burocráticas que 
tiram mto tempo, e ai a coisa fica mais complicada, fica mta coisa p poucas pessoas
[2011-08-13 10:26:18] <Beria> por isso que digo
[2011-08-13 10:26:20] <Beria> da trabalho
[2011-08-13 10:26:27] <Beria> os projectos nao vao estar na maos deles
[2011-08-13 10:26:32] <MateusNobre> tenho uma ideia
[2011-08-13 10:26:33] <Beria> mas a parte burocrativa vai
[2011-08-13 10:26:38] <MateusNobre> pra resolver esse impasse
[2011-08-13 10:26:42] <Beria> e isso é muito trabalho :P
[2011-08-13 10:26:50] <PatachoMuhammad> sim, depois de terminada a carta de entendimento, teremos que criar 
uma seção de sugestões, podemos incluir isso
[2011-08-13 10:26:51] <Beria> (para 2 pessoas)
[2011-08-13 10:26:55] <MateusNobre> que nós consideremos 3 por boa-vontade até um momento
[2011-08-13 10:27:05] <Alchimista> e hà alturas em que a parte burocrática dá mesmo mto trabalho. só p o 
fundraising do ano passado tivemos 3 pessoas envolvidas durante mto tempo
[2011-08-13 10:27:06] <MateusNobre> se depois de muita procura nós não conseguirmos 3
[2011-08-13 10:27:08] <MateusNobre> nem mesmo 2
[2011-08-13 10:27:10] <MateusNobre> mudamos
[2011-08-13 10:27:11] <MateusNobre> 2 mesmo
[2011-08-13 10:27:14] <MateusNobre> para facilitar
[2011-08-13 10:27:20] <MateusNobre> questão de disponibilidade
[2011-08-13 10:27:23] <MateusNobre> keep it simple
[2011-08-13 10:27:31] <PatachoMuhammad> ainda teremos mais 3 caras para fiscal
[2011-08-13 10:27:42] <PatachoMuhammad> 5 calango trabalhando em burocracia
[2011-08-13 10:27:50] <Beria> 5?
[2011-08-13 10:27:51] <Castelo> exato, ainda precisamos de gente para o conselho fiscal
[2011-08-13 10:28:01] <Castelo> 3 + 2
[2011-08-13 10:28:11] <MateusNobre> não devemos parar nesse assunto, vai levando..
[2011-08-13 10:28:15] <MateusNobre> se tiver gente, fechou
[2011-08-13 10:28:19] <MateusNobre> se a gente não achar
[2011-08-13 10:28:24] <Beria> again people : WMDE (o maior de todos, com 21 funcionarios) só tem 3 
"burocraticos"
[2011-08-13 10:28:26] <MateusNobre> deixa 5 mesmo
[2011-08-13 10:28:37] <PatachoMuhammad> 5
[2011-08-13 10:28:49] <everton137> não devemos parar nesse assunto, vai levando [2] Isso não pode ser discutido no 
wiki?
[2011-08-13 10:28:56] <Beria> pode sim
[2011-08-13 10:28:59] <PatachoMuhammad> deve
[2011-08-13 10:29:04] <Castelo> é isso mesmo, vamos discutir isso lá
[2011-08-13 10:29:04] <Beria> podemos mudar de assunto?
[2011-08-13 10:29:11] <MateusNobre> vamos muda
[2011-08-13 10:29:17] <Castelo> mas foi bom vcs saberem essas implicações
[2011-08-13 10:29:18] <proveri> ramos
[2011-08-13 10:29:23] <MateusNobre> vai ver aparece até mais candidatos que pretendemos
[2011-08-13 10:29:25] <MateusNobre> tenham calma
[2011-08-13 10:29:33] <MateusNobre> estão colocando o carro na frente dos bois
[2011-08-13 10:29:36] <Beria> diiscussões sombre isso:  http://br.wikimedia.org/wiki/Wikimedia:Importante
[2011-08-13 10:29:40] <Castelo> ok
[2011-08-13 10:29:41] <MateusNobre> já supondo que ninguém quer
[2011-08-13 10:29:52] <everton137> Não saberemos o melhor númeor até vocês colocarem a mão na massa. Talvez o 
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ideal seja as pessoa assinando pelo chapter legal dizerem com o que podem ajudar, assim terão uma idéia melhor desse 
número, o que pode mudar se mais pessoas aderirem
[2011-08-13 10:30:03] <Beria> true :P
[2011-08-13 10:30:03] <MateusNobre> eu só esperava ter umas 7 pessoas nessa reunião hoje
[2011-08-13 10:30:05] <MateusNobre> e olha aí
[2011-08-13 10:30:09] <MateusNobre> o tanto que compareceu
[2011-08-13 10:30:12] <Beria> vamos discutir na Wiki people :P
[2011-08-13 10:30:12] <Castelo> então, gente, temos quase um acordo por uma estrutura de chapter q permite 
atividades voluntárias, com autonomia dos mutirões
[2011-08-13 10:30:14] <MateusNobre> Nunca se sabe os interessados
[2011-08-13 10:30:27] <PatachoMuhammad> sim
[2011-08-13 10:30:31] <Castelo> é um avanço, e estamos em uma unidade, no mesmo time, como diz o Patacho
[2011-08-13 10:30:41] <proveri> e tudo isso junto se denomida Wikimedia Brasil
[2011-08-13 10:30:45] <proveri> denomina
[2011-08-13 10:30:47] <Beria> \o/
[2011-08-13 10:30:48] <MateusNobre> sim!
[2011-08-13 10:30:50] <Beria> anyway
[2011-08-13 10:30:52] <Castelo> isso é importante para a relação com o Office
[2011-08-13 10:30:53] <everton137> proveri: ;)
[2011-08-13 10:30:54] <Beria> moving on :P
[2011-08-13 10:30:57] <Beria> ponto 3: Versão off-line
[2011-08-13 10:30:59] <jonas_agx> Isso isso
[2011-08-13 10:31:01] <MateusNobre> isso
[2011-08-13 10:31:06] <MateusNobre> importantíssimo
[2011-08-13 10:31:08] <Castelo> nos dividir em 9874325 grupos é tudo o q nao precisamos agora
[2011-08-13 10:31:11] <MateusNobre> prazo curtíssimo
[2011-08-13 10:31:16] <MateusNobre> pra juntar 4000 artigos
[2011-08-13 10:31:19] <Castelo> exemplo é a questao do OffLine
[2011-08-13 10:31:22] <PatachoMuhammad> 5 mils
[2011-08-13 10:31:28] <MateusNobre> ja temos mil
[2011-08-13 10:31:28] <jonas_agx> tem o Barry falou 5k
[2011-08-13 10:31:29] <Beria> 5 :P
[2011-08-13 10:31:36] <PatachoMuhammad> a sim
[2011-08-13 10:31:36] <MateusNobre> ja temos mil escolhidos
[2011-08-13 10:31:39] <MateusNobre> entao e 4 :p
[2011-08-13 10:31:40] <Castelo> a WMF fechou uma parceria com a Positivo, deixa contextualiar para quem nao 
acompanhou
[2011-08-13 10:32:02] <Castelo> a Positivo vai distrivuir versao offline da wikipedia nos PCs
[2011-08-13 10:32:07] <domusaurea> onde está a lista desses mil?
[2011-08-13 10:32:10] <Castelo> nao é pra escolas, é nos PCs de lojas
[2011-08-13 10:32:12] <MateusNobre> meta
[2011-08-13 10:32:17] <Beria> artigos essencias :P
[2011-08-13 10:32:19] <PatachoMuhammad> wikipedia
[2011-08-13 10:32:34] <Castelo> pensamos na lista dos 1000 artigos essenciais, mas o Barry quer 5K
[2011-08-13 10:32:41] <domusaurea> nossa, eu vou perguntar de novo
[2011-08-13 10:32:43] <everton137> domusaurea: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Lista_dos_1000_artigos_essenciais
[2011-08-13 10:32:47] <domusaurea> thanks
[2011-08-13 10:32:53] <Castelo> uma primeira versao sera entregue agora em outubro
[2011-08-13 10:32:55] <PatachoMuhammad> tava indo pegar
[2011-08-13 10:32:57] <MateusNobre> é 5000, nao tem como chorar
[2011-08-13 10:33:02] <MateusNobre> tem e que começar a selecionar..
[2011-08-13 10:33:03] <Castelo> entao temos até setembro para participar, ou nao participamos
[2011-08-13 10:33:11] <Castelo> mas seria mto chato nao participarmos de um projeto deste porte
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[2011-08-13 10:33:16] <Lechatjaune> Eu to meio por fara, mas como seria feita a escolha dos outros 4k?
[2011-08-13 10:33:16] <Castelo> o q podemos fazer?
[2011-08-13 10:33:17] <MateusNobre> com certeza
[2011-08-13 10:33:20] <MateusNobre> se não participarmos
[2011-08-13 10:33:22] <Castelo> em tao pouco tempo?
[2011-08-13 10:33:26] <MateusNobre> ninguem vai dar fé na WMBR
[2011-08-13 10:33:37] <proveri> Lechat, sugiro olharmos outras wikipedias offline
[2011-08-13 10:33:38] <MateusNobre> vao chamr a gente de ''tipicos brasileiros que nao trabalham'' :p
[2011-08-13 10:33:40] <Castelo> ouvi sugestões (do Pietro?) de um concurso de edição na wiki, nos artigos da lista
[2011-08-13 10:33:45] <PatachoMuhammad> http://br.wikimedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia_Offline
[2011-08-13 10:33:46] <MateusNobre> Isso e como uma prova
[2011-08-13 10:34:01] <Beria> nao acho que temos tempo :P
[2011-08-13 10:34:04] <Lechatjaune> Sinceramente, acho que esse tipo de discussão deveria ser feita na wiki.pt
[2011-08-13 10:34:07] <everton137> (Off: não gostei muito a lista na seção de física. Eu seguiria isso aqui 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_t%C3%B3picos_de_f%C3%ADsica_b%C3%A1sica )
[2011-08-13 10:34:08] <MateusNobre> lechat, discordo
[2011-08-13 10:34:10] <Beria> tb acho :P
[2011-08-13 10:34:12] <MateusNobre> temos que focalizar
[2011-08-13 10:34:15] <MateusNobre> em assuntos do brasil
[2011-08-13 10:34:15] <Lechatjaune> não vejo nem como um um assunto de chapter
[2011-08-13 10:34:19] <MateusNobre> que é o que interessa
[2011-08-13 10:34:22] <MateusNobre> pros Brasileiros
[2011-08-13 10:34:23] <Beria> alguem cria uma discussão na Esplanada
[2011-08-13 10:34:28] <Beria> com delicadeza people :P
[2011-08-13 10:34:32] <Lechatjaune> isso não é bem assunto de brasil, mas de lusofonia
[2011-08-13 10:34:34] <Beria> e pede ajuda :P
[2011-08-13 10:34:38] <PatachoMuhammad> não
[2011-08-13 10:34:46] <PatachoMuhammad> cada país tem suas caracteristicas
[2011-08-13 10:34:49] <proveri> É Brasil
[2011-08-13 10:34:49] <MateusNobre> bom, vai ser distribuido so no brasil
[2011-08-13 10:34:53] <Beria> mesmo assim
[2011-08-13 10:34:54] <everton137> se fizermos para outras áreas algo na linha do que fiz para os artigos de física, 
acho que chegamos fácil nos 5000
[2011-08-13 10:34:59] <Beria> o Alchimista ta aqui a ajudar
[2011-08-13 10:35:04] <Beria> e ele é portugues ate a medula
[2011-08-13 10:35:13] <Castelo> outros projetos tem listas especificas, que complementam aqueles 1000
[2011-08-13 10:35:13] <PatachoMuhammad> a wikipedia-en fez uma versão EUA que nãoi funciona de jeito algum 
no Kenia
[2011-08-13 10:35:14] <domusaurea> acho que seria necessária uma revisão em alguns desses 1000
[2011-08-13 10:35:17] <Beria> não precisa ser brasileiro pra ajudar
[2011-08-13 10:35:17] <Lechatjaune> Isso é verdade, mas os artigos terão sido escritos por lusófonos
[2011-08-13 10:35:19] <Castelo> catalao, p ex
[2011-08-13 10:35:20] <domusaurea> desculpem, eu sei que atrasa
[2011-08-13 10:35:40] <PatachoMuhammad> deverá ser feito sim
[2011-08-13 10:35:40] <MateusNobre> Eu tenho uma ideia
[2011-08-13 10:35:45] <MateusNobre> pra agilizar os processor
[2011-08-13 10:35:47] <Castelo> sim, Juliana, haverá uma revisao rapida, acho q com professores da Fundação 
Telfonica, pelo q entendi
[2011-08-13 10:35:48] <MateusNobre> processos*
[2011-08-13 10:35:52] <MateusNobre> do sistema de categorias
[2011-08-13 10:35:57] <PatachoMuhammad> mas a comunidade terá que participar também
[2011-08-13 10:35:59] <proveri> Concordo. Sugiro oferecermos uma base de outras wiki offline para o pessoal 
trabalhr em cima
[2011-08-13 10:36:01] <MateusNobre> Pegar uma categoria importantíssima
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[2011-08-13 10:36:02] <PatachoMuhammad> da Wikipedia
[2011-08-13 10:36:04] <Lechatjaune> Aí está uma coisa que eu realmente quero evitar: que o chapter se torne um 
grupo "destacado" dentre da wiki.pt
[2011-08-13 10:36:09] <MateusNobre> e colocar todos os artigos
[2011-08-13 10:36:10] <everton137> PatachoMuhammad: há assuntos que são independentes do país, como ciências 
naturais. Claro que podem haver diferenças por causa de cada país lusófono, mas acho que será minoria
[2011-08-13 10:36:18] <Beria> Lechatjaune, a WMPT existe a 2 anos
[2011-08-13 10:36:25] <Beria> e ainda acham que a gente nem edita :P
[2011-08-13 10:36:37] <PatachoMuhammad> Claro, eu falei com o Waldir
[2011-08-13 10:36:37] <Beria> não há status em ser parte do chapter
[2011-08-13 10:36:42] <Beria> believe, me :P
[2011-08-13 10:36:53] <Fredxavier> concordo com a Béria
[2011-08-13 10:36:55] <PatachoMuhammad> ele falou que vocês têm outras prioridades
[2011-08-13 10:36:59] <Lechatjaune> Se a WMPT estivesse a realizar uma versão offline, eu gostaria de ser chamado 
a participar
[2011-08-13 10:37:08] <Fredxavier> Idem
[2011-08-13 10:37:10] <Beria> eu tb ;)
[2011-08-13 10:37:14] <domusaurea> acho essencial
[2011-08-13 10:37:17] <MateusNobre> esse não é o ponto, não estamos expulsando os tugas
[2011-08-13 10:37:21] <MateusNobre> a questão é que
[2011-08-13 10:37:24] <PatachoMuhammad> não falei para não chamarmos a Wikipedia
[2011-08-13 10:37:28] <MateusNobre> temos que focalizar em artigos sobre o Brasil
[2011-08-13 10:37:29] <proveri> Mas acho que não há dúvidas que a comunidade vai participar.
[2011-08-13 10:37:29] <PatachoMuhammad> tem que ter editores
[2011-08-13 10:37:34] <MateusNobre> e nao sobre a Tasmânia, por exemplo
[2011-08-13 10:37:35] <everton137> " acho q com professores da Fundação Telfonica," não sei quem são, mas 
podemos tentar contatar professores mais envolvidos com educação. Me comprometo a contatar os professores de São 
Paulo
[2011-08-13 10:37:35] <Beria> Mateus, ficaria supreso com o que os tugas sabem sobre o brasil
[2011-08-13 10:37:41] <PatachoMuhammad> só acho que a seleção deve ser focada no brasil
[2011-08-13 10:37:49] <Castelo> é claro q temos q abrir essa discussão na ptwiki, nao temos mãos suficientes para 1k 
ou 5k
[2011-08-13 10:37:50] <MateusNobre> + 1 no patacho
[2011-08-13 10:37:50] <Beria> é tudo é uma questao de explicar povo
[2011-08-13 10:38:05] <Lechatjaune> De qq forma, essa mesma discussão poderia ser realizada na esplanada sem 
prejuizos
[2011-08-13 10:38:08] <domusaurea> se os pcs serão distribuídos no brasil, isso me parece lógico
[2011-08-13 10:38:11] <Beria> explicam que os assuntos de PT nao tem vez pq vai ser distribuido no pc
[2011-08-13 10:38:13] <proveri> Também acho.
[2011-08-13 10:38:14] <PatachoMuhammad> claro
[2011-08-13 10:38:15] <Beria> Brasil*
[2011-08-13 10:38:20] <Beria> e eles ajudam a mesma
[2011-08-13 10:38:26] <Beria> tenho certeza
[2011-08-13 10:38:29] <MateusNobre> mas claro
[2011-08-13 10:38:31] <Alchimista> vcs sabem quem vão ser os destinatários dos pc's?
[2011-08-13 10:38:32] <MateusNobre> vcs podem ajudar
[2011-08-13 10:38:34] <proveri> só deixar claro, qualquer coisa, faz-se um pente-fino após finalizar.
[2011-08-13 10:38:36] <PatachoMuhammad> sim, mas terá atualizações e seleções focadas no Barsil
[2011-08-13 10:38:38] <Alchimista> ou se há um publico alvo?
[2011-08-13 10:38:40] <MateusNobre> pq nao é SÓ brasil
[2011-08-13 10:38:40] <Beria> miudos de 8 anos :P
[2011-08-13 10:38:41] <Lechatjaune> A mesma transparência que quremos da WMF devemos dar à comunidade da 
ptwiki
[2011-08-13 10:38:43] <MateusNobre> tem assuntos mundiais
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[2011-08-13 10:38:44] <Castelo> é só deixar claro na descrição, e quem quiser participar de PT nao vai ser impedido 
por isso
[2011-08-13 10:38:48] <MateusNobre> como fisicia, quimica e blablabla
[2011-08-13 10:38:49] <domusaurea> conteúdo mais específico em história e geografia, digo. por exemplo.
[2011-08-13 10:38:53] <MateusNobre> que qualquer pessoa pode identificar
[2011-08-13 10:38:54] <MateusNobre> :p
[2011-08-13 10:39:04] <Beria> exacto
[2011-08-13 10:39:06] <Castelo> Alch, quem comprar o PC nas lojas
[2011-08-13 10:39:19] <Alchimista> MateusNobre: mas por exemplo, se fores colocar artigos de química criados por 
mim, os brasileiros n vão perceber :P
[2011-08-13 10:39:21] <Castelo> nao há um publico bem definido, é bem geral, dai a ideia dos 1000 artigos
[2011-08-13 10:39:22] <proveri> é computador popular.
[2011-08-13 10:39:28] <PatachoMuhammad> depois haverá distribuição em escolas e tal, mas é bem mais pra frente
[2011-08-13 10:39:29] <Beria> concordamos em colocar essa discussão na Wikipédia?
[2011-08-13 10:39:29] <Castelo> mas teria q ampliar
[2011-08-13 10:39:36] <MateusNobre> Eu sei, podes colocar teus artigos de química
[2011-08-13 10:39:39] <MateusNobre> mas estou dizendo
[2011-08-13 10:39:42] <proveri> De 300 euros.
[2011-08-13 10:39:47] <MateusNobre> História de Portugal não é muito essencial
[2011-08-13 10:39:48] <MateusNobre> comparado
[2011-08-13 10:39:50] <PatachoMuhammad> levar para a Wikipedia, mantendo na br.wiki
[2011-08-13 10:39:50] <domusaurea> quem definiu a fundação telefonica? a positivo? a wmf?
[2011-08-13 10:39:52] <MateusNobre> a História do Brasil
[2011-08-13 10:39:54] <MateusNobre> que vamos focar
[2011-08-13 10:40:00] <Beria> PatachoMuhammad, nao vai dar certo
[2011-08-13 10:40:04] <Beria> tem que ser na pt.wiki
[2011-08-13 10:40:10] <proveri> Mateus, nada impede de alguém desenvolver o artigo de História de Portugal e 
depois a gente tira da lista.
[2011-08-13 10:40:13] <Beria> o povo nao vai pra wiki do chapter discutir isso
[2011-08-13 10:40:20] <PatachoMuhammad> não entendeu
[2011-08-13 10:40:22] <proveri> Fica valendo para a versão portuguesa offline
[2011-08-13 10:40:29] <Beria> e ja agora, nem so de historia vive o mundo
[2011-08-13 10:40:30] <domusaurea> não seria para tirar da lista, mas para ter menos detalhes
[2011-08-13 10:40:33] <Beria> há matematica
[2011-08-13 10:40:35] <Beria> e quimica
[2011-08-13 10:40:36] <domusaurea> deveria ter na lista sim
[2011-08-13 10:40:36] <Beria> fisica
[2011-08-13 10:40:38] <MateusNobre> claro, mas nao sei quando vai ter a versão pt offline :p
[2011-08-13 10:40:38] <Beria> biologia
[2011-08-13 10:40:39] <Alchimista> sim, eu entendo isso MateusNobre. Aliás, nem fazia mto sentido vcs terem um 
número limitado de artigos,e terem lá uma freguesia insignificante de portugal, qnd poderiam ter algo que interessa-se 
aos brasileiros directamente
[2011-08-13 10:40:41] <everton137> quem definiu a fundação telefonica? a positivo? a wmf? [2]
[2011-08-13 10:40:51] <PatachoMuhammad> oq?
[2011-08-13 10:40:52] <Castelo> Juliana e Tom, tentei contato com a Jessie q é quem tem mais detalhes sobre isso, 
mas ela nao retornou ainda
[2011-08-13 10:40:55] <proveri> Acho que devem entrar TODOS os artigos bons e destacados.
[2011-08-13 10:41:03] <Castelo> parece q é dia 15, tem um aviso de ausencia no email
[2011-08-13 10:41:09] <MateusNobre> exatcto, alch
[2011-08-13 10:41:10] <Alchimista> proveri: vais ter mtas mangas, e rhianas
[2011-08-13 10:41:12] <domusaurea> pelo q eu entendi quando falei com a Jessie, foi sugerido pela Positivo
[2011-08-13 10:41:23] <PatachoMuhammad> sim
[2011-08-13 10:41:24] <Castelo> entao nesta semana, tiramos essa duvida sobre Telefonica ou se podemos ampliar 
para outras redes, blza?
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[2011-08-13 10:41:29] <domusaurea> mas eles tem o seu próprio material, não entendo por que eles querem usar 
outro
[2011-08-13 10:41:32] <Castelo> e mando lá na wiki e aviso-lhes
[2011-08-13 10:41:33] <MateusNobre> Isso é um ponto que tem que ser discutido NOW
[2011-08-13 10:41:40] <MateusNobre> bota todos os destacados ou não?
[2011-08-13 10:41:42] <PatachoMuhammad> mas quem somos nós para ver o que o publico quer?
[2011-08-13 10:41:50] <PatachoMuhammad> si
[2011-08-13 10:41:51] <everton137> Castelo: OK, vamos aguardar. Valeu
[2011-08-13 10:41:55] <proveri> Alchmista: concordo, mas qual o problema? a gente faz uma categoria no software 
para artigos bons, são vitrine.
[2011-08-13 10:42:08] <Castelo> ok, Juliana e Tom?
[2011-08-13 10:42:17] <MateusNobre> se a intenção é mostrar que a qualidade é  boa dos artigos (mas mostrando 
avril lavigne, por exemplo) ou mostrar so os realmente interessantes, mesmo sendo esboços
[2011-08-13 10:42:23] <MateusNobre> isso e um ponto importantíssimo
[2011-08-13 10:42:25] <PatachoMuhammad> é bom que tenha o que eles estão habituados, telenovela a exemplo
[2011-08-13 10:42:25] <domusaurea> tem um caráter didático nessa seleção que tem q ser avaliado por especialistas
[2011-08-13 10:42:27] <Castelo> vamos legar esse assunto pra wiki, ne?
[2011-08-13 10:42:30] <proveri> Ambos.
[2011-08-13 10:42:31] <domusaurea> essa é a mnha opinião
[2011-08-13 10:42:36] <Castelo> reiterando a pergunta da Béria
[2011-08-13 10:42:37] <Beria> concordo com o Castelo
[2011-08-13 10:42:42] <proveri> ok.
[2011-08-13 10:42:43] <Beria> podemos mover isso pra wiki?
[2011-08-13 10:42:57] <Beria> Sim ou não people
[2011-08-13 10:42:57] <PatachoMuhammad> qua wiki?
[2011-08-13 10:42:59] <everton137> domusaurea: concordo, Juliana. Por isso sugeri irmos além da Fundação 
Telefonica. Isso é fundamental.
[2011-08-13 10:43:01] <MateusNobre> acho que a discussão vai sumir na wiki
[2011-08-13 10:43:07] <Beria> nao vai Mateus
[2011-08-13 10:43:22] <everton137> Castelo: concordo. Levar esse assunto para o wiki.
[2011-08-13 10:43:27] <PatachoMuhammad> tem que ter nas duas, pois será levada para frente e teremos que fazer 
acordos
[2011-08-13 10:43:30] <everton137> Beria: sim.
[2011-08-13 10:43:34] <Beria> great
[2011-08-13 10:43:38] <Beria> moving on :P
[2011-08-13 10:43:39] <PatachoMuhammad> então terá que estar na br.wiki
[2011-08-13 10:43:39] <Lechatjaune> ok
[2011-08-13 10:43:44] <MateusNobre> levemos então
[2011-08-13 10:43:49] <Beria> Ponto 4: Campus Ambassador
[2011-08-13 10:43:51] <Lechatjaune> wiki.pt e wiki.br
[2011-08-13 10:43:54] <PatachoMuhammad> ok
[2011-08-13 10:43:56] <Castelo> wikipedia, imaginei, q onde os artigos estaõ e precisarao ser trabalhados, mas tb a 
brwiki sobre a questao offline envolvida (contato com positivo, professores, etc)
[2011-08-13 10:44:06] <domusaurea> putz
[2011-08-13 10:44:07] <everton137> (alguém aqui vai transcrever essa conversa na br.wikimedia.org?)
[2011-08-13 10:44:07] <PatachoMuhammad> ok
[2011-08-13 10:44:08] <proveri> vamos separar nas 2, deixamos a operação disso na wikipedia.
[2011-08-13 10:44:13] <PatachoMuhammad> sim
[2011-08-13 10:44:13] <domusaurea> tenho histórias tristes sobre campus ambassadors
[2011-08-13 10:44:16] <PatachoMuhammad> ta em log
[2011-08-13 10:44:17] <Castelo> Campus Ambassador, gente
[2011-08-13 10:44:23] <Beria> conta ju
[2011-08-13 10:44:25] <domusaurea> nenhuma envolvendo o Jaider, naturalmente
[2011-08-13 10:44:29] <Lechatjaune> Conta, Ju
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[2011-08-13 10:44:31] <Castelo> A Juliana e o Jaider estao aqui
[2011-08-13 10:44:41] <Castelo> como estão as atividades?
[2011-08-13 10:44:42] <everton137> Conta, Juliana [3]
[2011-08-13 10:44:42] <Lechatjaune> estou interessado nas experiências da Ju e do Ja
[2011-08-13 10:44:43] <domusaurea> vou chamar de EC - embaixador de campus
[2011-08-13 10:44:51] <domusaurea> o curso começa na segunda
[2011-08-13 10:44:53] <Beria> juja :D
[2011-08-13 10:44:54] <domusaurea> e não terei um ec
[2011-08-13 10:44:57] <Beria> jaju :P
[2011-08-13 10:45:01] <Lechatjaune> isso
[2011-08-13 10:45:02] <domusaurea> sensacional...
[2011-08-13 10:45:05] <Jaider> kkk
[2011-08-13 10:45:07] <Castelo> Rio de Janeiro, né isso?
[2011-08-13 10:45:13] <Castelo> capital?
[2011-08-13 10:45:14] <everton137> jaju lembra caju - péssima
[2011-08-13 10:45:16] <domusaurea> então. tenho um problema sério com os potenciais interessados
[2011-08-13 10:45:19] <domusaurea> rj, isso
[2011-08-13 10:45:19] <Jaider> (o kkk fou para juja)
[2011-08-13 10:45:21] <domusaurea> ppl, please
[2011-08-13 10:45:23] <Beria> fala domusaurea :P
[2011-08-13 10:45:37] <domusaurea> os que têm experiência na WP;PT não se interessaram
[2011-08-13 10:45:43] <Beria> :(
[2011-08-13 10:45:49] <domusaurea> tanto os alunos da unirio quanto comunidade no rj
[2011-08-13 10:45:52] <domusaurea> eles querem grana
[2011-08-13 10:45:56] <Beria> grana?
[2011-08-13 10:45:58] <domusaurea> ou algum tipo de compensação
[2011-08-13 10:46:02] <Beria> para que?
[2011-08-13 10:46:07] <PatachoMuhammad> Rio de Janeiro quase não temos voluntários, tanto da ptwp quanto do 
MWB
[2011-08-13 10:46:08] <proveri> quais são os custos?
[2011-08-13 10:46:08] <domusaurea> temos como dar uma bolsa de iniciação científica
[2011-08-13 10:46:18] <domusaurea> mas o valor é baixo, 360 reais
[2011-08-13 10:46:23] <everton137> domusaurea: avaliação do professor (nota) não é uma compensação?
[2011-08-13 10:46:25] <domusaurea> e eles conseguem estágio de 1200
[2011-08-13 10:46:29] <Beria> pera pera
[2011-08-13 10:46:31] <PatachoMuhammad> manda eles se catarem
[2011-08-13 10:46:35] <domusaurea> pois é
[2011-08-13 10:46:37] <proveri> qual a dedica~ção?
[2011-08-13 10:46:37] <Beria> explica la domusaurea
[2011-08-13 10:46:42] <Beria> que bolsa é essa
[2011-08-13 10:46:45] <Beria> que grana é essa?
[2011-08-13 10:46:51] <Beria> pra que eles querem dinheiro?
[2011-08-13 10:46:54] <Beria> porque*
[2011-08-13 10:46:55] <PatachoMuhammad> a gente faz gestão de marca de graça. representação no campus então 
puff
[2011-08-13 10:46:58] <Jaider> é iniciação científica
[2011-08-13 10:47:01] <domusaurea> bolsa de iniciação científica, dentro do projeto de pesquisa que vamos montar 
agora
[2011-08-13 10:47:04] <proveri> Também não entendi isso.
[2011-08-13 10:47:12] <domusaurea> eu, a diretora da escola de sistemas de informação e o diretor da 
biblioteconomia
[2011-08-13 10:47:27] <domusaurea> esse projeto de pesquisa permite que tenhamos bolsas de iniciaçãio cient~ifica 
para os alunos interessados
[2011-08-13 10:47:28] <proveri> EC não é iniciação científica;
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[2011-08-13 10:47:31] <domusaurea> mas que são de 360 reais
[2011-08-13 10:47:34] <domusaurea> calma
[2011-08-13 10:47:34] <everton137> No projeto stoa.usp.br aluno fazia o que professor mandava. Ué, saber 
expressar-se é algo que pode ser avaliado numa aula. Deu certo em alguns cursos, na minha opinião. Posso mostrar 
exemplos depois, domusaurea
[2011-08-13 10:47:42] <domusaurea> essa é a gfrana que podemos levantar dentro da universidade
[2011-08-13 10:47:52] <Beria> e eles querem dinheiro pra editar a wiki?
[2011-08-13 10:47:53] |<-- Fredxavier has left freenode (Quit: Page closed)
[2011-08-13 10:47:59] <domusaurea> eu sei que parece absurdo envolver dinheiro
[2011-08-13 10:48:04] <MateusNobre> -1
[2011-08-13 10:48:06] <domusaurea> mas é o que eu tenho ouvido das pessoas
[2011-08-13 10:48:12] <domusaurea> me deixou perplexa, na verdade
[2011-08-13 10:48:21] <Beria> pera la
[2011-08-13 10:48:28] <everton137> dinheiro para editar a pédia soa sim como absurdo para mim.
[2011-08-13 10:48:33] <Beria> eles querem que a gente page a eles pra editar a pedia?
[2011-08-13 10:48:35] <Beria> a mim tb
[2011-08-13 10:48:38] <MateusNobre> realmente absurdo
[2011-08-13 10:48:39] <Jaider> domusaurea não dá para avaliar os alunos?
[2011-08-13 10:48:42] <MateusNobre> não tem nem como discutir
[2011-08-13 10:48:45] <Jo> absurdo
[2011-08-13 10:48:45] <Jaider> sem dinheiro?
[2011-08-13 10:48:50] <Lechatjaune> Pessoal, deixem-na falar, por favor
[2011-08-13 10:48:51] <MateusNobre> ia quebrar um conceito do projeto
[2011-08-13 10:48:53] <domusaurea> peraí
[2011-08-13 10:48:53] <Castelo> não é pra editar, é pra orientar os alunos, não é isso?
[2011-08-13 10:48:54] <MateusNobre> voluntariado
[2011-08-13 10:48:57] <Beria> ok. Primeiro de tudo: explicar pra eles como a Wiki funciona :P
[2011-08-13 10:48:59] <domusaurea> peraí, por favor
[2011-08-13 10:49:01] <Castelo> quem quer a bolsa é o EC
[2011-08-13 10:49:07] <domusaurea> meus alunos são de história
[2011-08-13 10:49:08] <Lechatjaune> o mundo acadêmico tem suas particulariadades
[2011-08-13 10:49:17] [INFO] There is nothing to tab-complete. Use F6 to cycle through the user list, input box and 
the chat output.
[2011-08-13 10:49:19] <domusaurea> esses entenderam o voluntariado, estão animadíssimos
[2011-08-13 10:49:29] <everton137> domusaurea: isso, como a Jaider disse, não dá para avaliar os alunos? como 
falei, vi experiências positivas na USP nessa linha. Sendo honesto, aluno faz o que o professor quer.
[2011-08-13 10:49:31] <domusaurea> não temos nenhum aluno de história com experiência na wp
[2011-08-13 10:49:45] <PatachoMuhammad> e?
[2011-08-13 10:49:54] <domusaurea> então eu avaliarei meus alunos normalmente, mas não como ec
[2011-08-13 10:49:55] <PatachoMuhammad> para isso que estamos aqui
[2011-08-13 10:50:05] <PatachoMuhammad> para auxiliar nessas coisas
[2011-08-13 10:50:06] <domusaurea> um ec seria um aluno de fora do meu curso
[2011-08-13 10:50:14] <Beria> peera deixa ela terminar
[2011-08-13 10:50:19] -->| Silent (bd68f1e3@gateway/web/freenode/ip.189.104.241.227) has joined #wikimedia-br
[2011-08-13 10:50:21] <domusaurea> de sistemas de informação, geralmente, que é onde encontramos gente com 
experiência na wp
[2011-08-13 10:50:40] <domusaurea> aí eu não tenho controle sobre a avaliação dele, certo?
[2011-08-13 10:50:48] <MateusNobre> voluntarios da wiki chegam a ser quase 60% na area tecnologica
[2011-08-13 10:50:48] * everton137 lendo a domusaurea
[2011-08-13 10:50:49] <Beria> ok
[2011-08-13 10:50:59] <domusaurea> os alunos que eu procurei que têm essa experiência me vieram com esse papo 
de grana
[2011-08-13 10:51:04] -->| Marcus__ (c9115c12@gateway/web/freenode/ip.201.17.92.18) has joined #wikimedia-br
[2011-08-13 10:51:19] <domusaurea> a Jessie me lembrou que posso ter um ec de fora da universidade
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[2011-08-13 10:51:27] <Beria> explica a eles domusaurea que isso não acontece :P
[2011-08-13 10:51:29] <domusaurea> mas só ouvi "não" tb!
[2011-08-13 10:51:33] <Marcus__> Bom dia a todos!
[2011-08-13 10:51:34] <everton137> domusaurea: quais alunos procurou? de quais cursos? eram seus alunos?
[2011-08-13 10:51:38] <Beria> que eles querem?
[2011-08-13 10:51:50] <proveri> damusaurea: qual a dedicação estimada?
[2011-08-13 10:51:59] <PatachoMuhammad> porque não habilita seus alunos a editarem?
[2011-08-13 10:52:00] <domusaurea> os potenciais ecs seriam alunos daqui: http://www.uniriotec.br/
[2011-08-13 10:52:18] [INFO] There is nothing to tab-complete. Use F6 to cycle through the user list, input box and 
the chat output.
[2011-08-13 10:52:21] <domusaurea> os meus alunos vão aprender a editar, mas o meu curso não é sobre edição na 
WP
[2011-08-13 10:52:22] <MateusNobre> vc pode colocar isso como um projeto extra-curricular domusaurea
[2011-08-13 10:52:28] <MateusNobre> ja pensou na possibilidade?
[2011-08-13 10:52:29] <domusaurea> é sobre o mundo romano
[2011-08-13 10:52:36] <PatachoMuhammad> e?
[2011-08-13 10:52:46] <domusaurea> tenho feito muita coisa
[2011-08-13 10:52:59] <Castelo> mais fácil é levarmos um editor experiente de fora da UniRio pra lá
[2011-08-13 10:53:00] <domusaurea> esse trabalho vai virar um projeto de pesquisa, como eu já falei
[2011-08-13 10:53:07] <domusaurea> por favor, achem um para mim!
[2011-08-13 10:53:17] [INFO] You are now marked as away (I'm not here right now.). Click the nickname button or 
use the |/back| command to return from being away.
[2011-08-13 10:53:20] <Lechatjaune> Ju, chegaste  a fazer palestras abertas sobre o uso da wiki?
[2011-08-13 10:53:23] <domusaurea> e um projeto de extensão também, no fim do mês
[2011-08-13 10:53:36] <Castelo> Claudio, tem sugestões?
[2011-08-13 10:53:39] <domusaurea> não, gente. tenho meu trabalho, preciso de outras pessoas para me ajudarem 
com isso
[2011-08-13 10:53:43] <proveri> novamente, qual o tempo de dedicação estimado?
[2011-08-13 10:53:44] <everton137> boa idéia a de palestras abertas, Lechatjaune
[2011-08-13 10:53:52] <domusaurea> segundas, das 10h às 12h
[2011-08-13 10:54:02] <domusaurea> se eu não achar ninguém, ensinarei eu mesma
[2011-08-13 10:54:03] <Castelo> lançamos na esplanada da ptwiki, na lista (de novo), no msn...
[2011-08-13 10:54:14] <domusaurea> dando certo, quem sabe no semestre que vem teremos como ecs os meus alunos
[2011-08-13 10:54:16] <Castelo> começa na proxima segunda?
[2011-08-13 10:54:16] <domusaurea> mas leva um tempo
[2011-08-13 10:54:18] <domusaurea> sim
[2011-08-13 10:54:31] <proveri> 2 horas por semana, acho que encontramos alguém.
[2011-08-13 10:54:38] <Castelo> juliana, o q vc precisa do EC? q horários, q requisitos?
[2011-08-13 10:54:50] <Castelo> ah, ok, vi agora
[2011-08-13 10:54:51] <domusaurea> alguém que tenha experiência em ediçã na WP
[2011-08-13 10:54:54] <Castelo> segundas, 10-12
[2011-08-13 10:54:57] <everton137> domusaurea: conhece gente na UFF envolvida com a criação de uma rede social 
para fins educacionais lá? posso colocá-la em contato com eles. Imagino que poderão ajudar a achar voluntários
[2011-08-13 10:55:07] |<-- Silent has left freenode (Client Quit)
[2011-08-13 10:55:16] <domusaurea> por favor, me ajudem nisso. tenho certeza que posso achar um interessado
[2011-08-13 10:55:17] <proveri> Tom, nós temos que ajudar.
[2011-08-13 10:55:20] <Castelo> puxa, adoraria estar aí
[2011-08-13 10:55:24] <domusaurea> nem sou do rio. conheço pouca gente aqui
[2011-08-13 10:55:40] <Beria> domusaurea, podes sempre fazer uma "workshop"
[2011-08-13 10:55:50] <domusaurea> preciso de gente para me ajudar
[2011-08-13 10:55:53] <PatachoMuhammad> só uma coisa, demos muito mais importância para um projeto em si do 
que discussões que deveriam ser de interesse de toda a comunidade, ok ajudar, mas perdemos o foco
[2011-08-13 10:55:56] <MateusNobre> eu faço um trabalho consideravel nisso
[2011-08-13 10:56:00] <MateusNobre> em Fortaleza
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[2011-08-13 10:56:01] <Castelo> Cláudio, está na escuta?
[2011-08-13 10:56:03] <everton137> proveri: uma ajuda presencial me parece necessário pelo relato da domusaurea. 
Vou mandar um email para ela com cópia para gente da UFF que conheci numa palestra que dei lá sobre o Stoa
[2011-08-13 10:56:11] <Beria> eu posso dar-te uns contactos de users que te podem ajudar domusaurea
[2011-08-13 10:56:14] <MateusNobre> falar da Wikimania anima muuuito, vocês tem que testar :p
[2011-08-13 10:56:21] <domusaurea> pessoal posso terminar?
[2011-08-13 10:56:25] <Beria> mas se for pela net (via Skype) até eu posso :P
[2011-08-13 10:56:26] <domusaurea> tem mais uma coisa
[2011-08-13 10:56:28] <Beria> claro
[2011-08-13 10:56:29] <Beria> fale
[2011-08-13 10:56:43] <domusaurea> eu gostaria muito que unificássemos esse meu projeto
[2011-08-13 10:56:47] <domusaurea> é o primeiro de vários
[2011-08-13 10:56:49] <proveri> Como alternativa, sugiro um acompanhamento remoto.
[2011-08-13 10:56:51] <domusaurea> espero que seja
[2011-08-13 10:57:00] <proveri> Isso, skype.
[2011-08-13 10:57:06] <domusaurea> quero divulgar essa experiência para que outros professores façam o mesmo
[2011-08-13 10:57:14] <proveri> Tem algum tutorial em vídeo?
[2011-08-13 10:57:23] <Jo> podemos dar plantões no skype
[2011-08-13 10:57:28] <PatachoMuhammad> br.wikimedia.org, crie uma página lá, pode ajudar
[2011-08-13 10:57:40] <domusaurea> quero que tenhamos uma marca nesse projeto, entendem? um nome
[2011-08-13 10:57:45] -->| lestaty (~meta@wikimedia/Sir-Lestaty-de-Lioncourt) has joined #wikimedia-br
[2011-08-13 10:57:45] <domusaurea> um guarda-chuva
[2011-08-13 10:57:51] <domusaurea> não é uma coisa minha
[2011-08-13 10:57:53] <Beria> claro domusaurea :)
[2011-08-13 10:57:54] <domusaurea> só estou começando
[2011-08-13 10:58:04] <domusaurea> o projeto não é o Ambassadors
[2011-08-13 10:58:05] <Beria> podemos pensar nisso :)
[2011-08-13 10:58:05] <everton137> Boa idéia a de plantão no skype. Deveria haver um jeito de gravarmos alguns 
casos.
[2011-08-13 10:58:09] <proveri> Acho que já vi um vídeo que ensina a editar na wikpedia, pode usar ele na primeira 
aula e alguém dá suporte remoto.
[2011-08-13 10:58:10] <domusaurea> os embaixadores são parte dele
[2011-08-13 10:58:32] <domusaurea> Jaider, tem algo a acrescentar?
[2011-08-13 10:58:44] <Castelo> acho q entendi Juliana, e sou favorável a adaptarmos, nao temos q nos restringir ao 
Ambassadors
[2011-08-13 10:58:52] <Jaider> Infelizmente não domusaurea.
[2011-08-13 10:58:59] <Jaider> :-(
[2011-08-13 10:59:03] <PatachoMuhammad> ok, podemos ir para outro tópico? tem GLAM que é grande e plano de 
comunicação
[2011-08-13 10:59:11] <domusaurea> tudo bem. O jaider é mto mais pioneiro do que eu
[2011-08-13 10:59:11] <Beria> ponto 5:
[2011-08-13 10:59:17] <Beria> GLAM
[2011-08-13 10:59:17] <Castelo> vamos descrever melhor la na brwiki e soltar uma campanha pro EC do rio
[2011-08-13 10:59:21] <Castelo> Glam
[2011-08-13 10:59:26] <MateusNobre> GLAM
[2011-08-13 10:59:31] <domusaurea> PatachoMuhhamad: espero que você tenha entendido que todos esses projetos 
estão relacionados. inclusive a WP offline
[2011-08-13 10:59:34] <Beria> pra quem não sabe o que é
[2011-08-13 10:59:50] <Beria> GLAM signifca Galleries, Libraries, Archives and Museums
[2011-08-13 10:59:53] <Beria> http://meta.wikimedia.org/wiki/Glam
[2011-08-13 11:00:08] <Castelo> em junho , o fabio e eu estivemos em uma reuniao com outros chapters em buenos 
aires, gente da america latina, portugal e espanha
[2011-08-13 11:00:14] <everton137> domusaurea: lembre-me de colocá-la em contato com gente de outras 
universidades do Rio (meu email everton137 @ gmail.com) Responderei com mais agilidade a partir de 1o de 



file:///C|/Users/R/Desktop/2011-08-13.txt[13/08/2011 12:06:39]

setembro.
[2011-08-13 11:00:32] <Castelo> uma das atividades conjuntas combinadas foi criar uma estrategia para o glam 
(museus, etc)
[2011-08-13 11:00:44] <Castelo> na linha do q está rolando agora na europa: wiki loves monuments
[2011-08-13 11:01:01] <Castelo> eles fotografam monumentos historicos para carregar no commons e ilustrar a 
wikipedia
[2011-08-13 11:01:17] <PatachoMuhammad> eles recebem grant para premiar e dar suporte aos eventos
[2011-08-13 11:01:21] <Castelo> mas no entendimento do iberocoop, monumentos é mto restrito pra gente
[2011-08-13 11:01:28] <Castelo> sim, com grants da fundação
[2011-08-13 11:01:43] <Castelo> pq há países com poucos monumentos, mas mto valor natural, p ex
[2011-08-13 11:01:50] <Castelo> entao pensamos em algo um pouco mais amplo
[2011-08-13 11:01:57] <Beria> Castelo, aqui na europa "momumento" é mais "ambrangente"
[2011-08-13 11:01:57] <Castelo> foi sugerido Patrimonio
[2011-08-13 11:02:06] <everton137> Castelo: o que quer dizer com "valor natural"?
[2011-08-13 11:02:12] <PatachoMuhammad> Machu Picho
[2011-08-13 11:02:15] <Castelo> um parque natural, p ex
[2011-08-13 11:02:19] <Beria> aqui monumento é o que se chama de patrimonio :P
[2011-08-13 11:02:21] <PatachoMuhammad> Pantanal
[2011-08-13 11:02:21] <proveri> unesco?
[2011-08-13 11:02:24] <Castelo> nao é um monumento, mas poderia fazer parte
[2011-08-13 11:02:25] <Jo> natureza?
[2011-08-13 11:02:31] <Castelo> ok, em portugal isso tem outro sentido
[2011-08-13 11:02:35] <Beria> O parque nacional de Penedo Geres é "monumenot nacional"
[2011-08-13 11:02:39] <MateusNobre> cataratas do iguaçu
[2011-08-13 11:02:44] <MateusNobre> nao deixa de ser um monumento
[2011-08-13 11:02:45] <everton137> Castelo: então algo na linha do que o Nevinho está fazendo aos redores de 
Brasília é outro exemplo : )
[2011-08-13 11:02:45] <Beria> é um parque e um monumenot
[2011-08-13 11:02:45] <Castelo> natureza, historia, cultura ou arquitetura
[2011-08-13 11:02:46] <MateusNobre> natural
[2011-08-13 11:02:47] <MateusNobre> :p
[2011-08-13 11:02:49] <Beria> durma com uma dessas :P
[2011-08-13 11:02:50] <domusaurea> atividades culturais também são patrimônio
[2011-08-13 11:02:53] <domusaurea> comida
[2011-08-13 11:02:55] <domusaurea> etc
[2011-08-13 11:02:59] <Castelo> uma festa, uma dança, uma comida típica
[2011-08-13 11:03:03] <domusaurea> sim
[2011-08-13 11:03:06] <Castelo> sim, sao patrimonios
[2011-08-13 11:03:14] <everton137> Em São Paulo (SP) vai ter que ser museu e monumento, mesmo : P
[2011-08-13 11:03:18] <MateusNobre> aqui no brasil temos mais riquezas naturais que monumentos literalmente
[2011-08-13 11:03:19] <Castelo> e pensamos em elaborar isso melhor agora, depois da wikimania
[2011-08-13 11:03:24] <MateusNobre> entao nosso foco e mais amplo
[2011-08-13 11:03:37] <MateusNobre> ate pq
[2011-08-13 11:03:38] <domusaurea> sugiro começar com uma subcategoria
[2011-08-13 11:03:39] <PatachoMuhammad> ta mas eles não estão fazendo nada disso, e sim fotografando 
edificações, durma com essa
[2011-08-13 11:03:39] <Castelo> contatei o iphan, daqui de brasilia, eles tem uma lista enorme
[2011-08-13 11:03:48] <MateusNobre> cataratas do iguaçu tbm tem artigo na wiki
[2011-08-13 11:04:05] <proveri> "durma com essa"?
[2011-08-13 11:04:06] <MateusNobre> nao deixa de ser monumento, anyway
[2011-08-13 11:04:11] <Castelo> 1000 itens no brasil tombados (historia, arquitetura, belas artes, natureza) e alguns 
poucos de manifestacao cultural
[2011-08-13 11:04:13] <PatachoMuhammad> coisa da béria
[2011-08-13 11:04:13] <MateusNobre> eu queria muito
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[2011-08-13 11:04:15] <MateusNobre> tr umas foto
[2011-08-13 11:04:19] <MateusNobre> do al khalifa
[2011-08-13 11:04:23] <MateusNobre> e monumento tbm
[2011-08-13 11:04:28] <MateusNobre> e é um predio
[2011-08-13 11:04:33] <Beria> quem ta fazendo que?
[2011-08-13 11:04:45] <Beria> eles podem fotografar qualquer coisa que seja monumento PatachoMuhammad
[2011-08-13 11:04:50] <Jaider> Beria, como está organizado o movimento em Portugal?
[2011-08-13 11:04:59] <Castelo> seria portanto um concurso cultural, para fim de 2011 ou inicio de 2012, interligado 
com outros países iberoamericanos
[2011-08-13 11:05:02] <Beria> isso não é um tanto off?
[2011-08-13 11:05:15] <Castelo> e estamos no início, então qualquer ideia de vcs é mto bem vinda
[2011-08-13 11:05:15] <Beria> posso explicar, mas nao temos coisas mais "in" pra discutir?
[2011-08-13 11:05:25] <Jaider> ok
[2011-08-13 11:05:27] |<-- jonas_agx has left freenode (Read error: Connection reset by peer)
[2011-08-13 11:05:29] <Beria> ok :D
[2011-08-13 11:05:32] <PatachoMuhammad> ah???
[2011-08-13 11:05:35] <Castelo> ok?
[2011-08-13 11:05:39] -->| jonas_agx (~jonas@150.161.49.21) has joined #wikimedia-br
[2011-08-13 11:05:40] <PatachoMuhammad> anyway
[2011-08-13 11:05:41] <Beria> o Wiki Loves monuments funciona de forma simples
[2011-08-13 11:05:55] <Castelo> era o recado, vamos criar a página na brwiki, nao há nada escrito na pedra, ajudem 
a construir
[2011-08-13 11:05:55] <Beria> tudo que tiver numero no IGESPAR (o nosso IPHAM)
[2011-08-13 11:05:56] <MateusNobre> e bem simples
[2011-08-13 11:06:00] <Beria> pode ser fotografado
[2011-08-13 11:06:03] <MateusNobre> nao tem mto o que discurtir
[2011-08-13 11:06:07] <Castelo> Beria, Alch, tragam a experiencia de vcs, se puderem
[2011-08-13 11:06:08] <MateusNobre> acho que isso e mais apropriado
[2011-08-13 11:06:11] <MateusNobre> pra uma pag na wiki
[2011-08-13 11:06:19] <Beria> a gente tb incomporarou a lista do SIPA (mais abrangente)
[2011-08-13 11:06:35] <Beria> e todo mundo pode fotografar quaqluer cousa com numero la
[2011-08-13 11:06:46] <Beria> poe no commons sob CC-BY-SA
[2011-08-13 11:07:04] <Beria> escolhemos o vencedor (nao a gente = WMPT mas a gente = juri)
[2011-08-13 11:07:11] <Beria> e declaramos o vencedor nacional
[2011-08-13 11:07:17] <Castelo> juri com fotografos, historiadores, né isso?
[2011-08-13 11:07:22] <Beria> exacto
[2011-08-13 11:07:26] <Castelo> editores do Commons
[2011-08-13 11:07:36] <Beria> os 10 melhores vao pra competicao europeia
[2011-08-13 11:07:38] <Castelo> é bem legal o projeto, vale a pena conferir
[2011-08-13 11:07:44] <jonas_agx> :) Isso pode dar super certo aqui em Recife
[2011-08-13 11:07:46] <Beria> e escolhe-se um campeao europei
[2011-08-13 11:07:47] <MateusNobre> tem que ter uma pag na brwiki, ar-wiki e wikipt, com o nome /GLAM ou 
/WikiLovesMonuments ou /WikiLovesPatrimonium, explicando o projeto
[2011-08-13 11:07:48] <Castelo> tem a premiação nacional e a continental
[2011-08-13 11:07:51] <MateusNobre> e pronto :p
[2011-08-13 11:07:55] <Jo> prêmios?
[2011-08-13 11:07:58] <Beria> sim
[2011-08-13 11:08:01] <Castelo> isso, Mateus
[2011-08-13 11:08:04] <Castelo> isso Jo
[2011-08-13 11:08:05] <Beria> com premios
[2011-08-13 11:08:07] <Beria> cameras
[2011-08-13 11:08:10] <Beria> viagens
[2011-08-13 11:08:10] <domusaurea> uma colega minha no departamento é do grupo de trabalho em patrimônio da 
associação nacional de história. se vocês quiserem, posso colocar ela em contato
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[2011-08-13 11:08:14] <Beria> etc :P
[2011-08-13 11:08:15] <PatachoMuhammad> temos que montar tudo para que no final do ano o possamos fazer 
coisas em conjunto com a America Latina, e com as  atividades wikipedia offline, legal chapter e tal, precisamos 
começar a andar, a ideia é a mesma da europa, o vencedor nacional, vai para outro pais representar o Brasil
[2011-08-13 11:08:21] <Castelo> quero sim Juliana
[2011-08-13 11:08:23] <Beria> tudo pago por patrocinadores :P
[2011-08-13 11:08:25] <domusaurea> ok
[2011-08-13 11:08:33] <Castelo> e eu posso ajudar daqui com o IPHAN
[2011-08-13 11:08:49] <PatachoMuhammad> quem sabe o vencedor dos tropicos ir pras europa para competir ai
[2011-08-13 11:08:50] <Castelo> bom, proximo ponto?
[2011-08-13 11:08:51] <Beria> é uma idea a fazer em 2012 na america latina :)
[2011-08-13 11:08:55] <Beria> ok
[2011-08-13 11:08:56] <MateusNobre> Comunicação
[2011-08-13 11:08:58] <domusaurea> por favor, mandem-me então algum material para que eu possa divulgar
[2011-08-13 11:09:04] <Castelo> olha só
[2011-08-13 11:09:06] <MateusNobre> e o proximo ponto
[2011-08-13 11:09:07] <Beria> ponto 6 e ultimo (gracas a deus)
[2011-08-13 11:09:08] <Castelo> q legal entao
[2011-08-13 11:09:08] <Beria> Plano de comunicação
[2011-08-13 11:09:20] <MateusNobre> tratem de fazer logo uma pagina nas wikis dos chapters sobre isso informando 
tudo
[2011-08-13 11:09:26] <Castelo> ok, Juliana, vamos mandar assim q existir (por ora, só temos esse papo aqui)
[2011-08-13 11:09:27] <Castelo> huahaha
[2011-08-13 11:09:33] <domusaurea> : )
[2011-08-13 11:09:37] <Castelo> Plano de Comunicação nao falamos ontem Beria
[2011-08-13 11:09:44] <proveri> Tá mandão hein, Nheengatu.
[2011-08-13 11:09:45] <MateusNobre> entao vamos falar ontem
[2011-08-13 11:09:48] <MateusNobre> hoje**
[2011-08-13 11:09:57] <MateusNobre> hahaha, é ne Pietro
[2011-08-13 11:10:01] <MateusNobre> Eu acho uma boa
[2011-08-13 11:10:02] <Beria> btw um off: Sobre o WLM: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Monuments_2011
[2011-08-13 11:10:03] <Castelo> mas foi uma sugestão da WM-Venezuela, eles tem um projeto para uso de listas, 
wikis, votações, redes sociais, etc
[2011-08-13 11:10:03] <MateusNobre> começarmos
[2011-08-13 11:10:05] <jonas_agx> ramos mah
[2011-08-13 11:10:06] <everton137> alguém vai copiar essa conversa no br.wikimedia.org? [2]
[2011-08-13 11:10:10] <Castelo> Lech, vc lembra?
[2011-08-13 11:10:12] <Castelo> sim, Tom
[2011-08-13 11:10:16] <MateusNobre> tao gravando os logs, tom
[2011-08-13 11:10:17] <Beria> sim everton137
[2011-08-13 11:10:26] <everton137> Castelo: Beria Obrigado
[2011-08-13 11:10:27] <Castelo> Lechat?
[2011-08-13 11:10:30] <MateusNobre> Eu acho uma boa verificar o pessoal que está disposto a ajudar no Twitter
[2011-08-13 11:10:31] <Lechatjaune> peraí
[2011-08-13 11:10:34] <Lechatjaune> estava away
[2011-08-13 11:10:46] <Castelo> Plano de Comunicação da WM-Venezuela, lembra?
[2011-08-13 11:10:58] <Castelo> vcs tb acham confusa a comunicação da gente?
[2011-08-13 11:11:09] <PatachoMuhammad> certeza
[2011-08-13 11:11:12] <Castelo> o q vai pra lista? o q vai pra wiki? como usa o twitter? e o facebook?
[2011-08-13 11:11:13] <PatachoMuhammad> :D
[2011-08-13 11:11:17] <everton137> MateusNobre: quando eu voltar vou ajudar o Ozy a criar um bot que poste tags 
específicas no twitter e identica da wikimedia brasil, como fiz no twitter.com/adoteumvereador
[2011-08-13 11:11:20] <Castelo> quem manda o q
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[2011-08-13 11:11:24] <Lechatjaune> Sinceramente, não lembro dos detalhes
[2011-08-13 11:11:26] <jonas_agx> falata sincronia, or ordem
[2011-08-13 11:11:33] <Beria> pera pera
[2011-08-13 11:11:34] <Castelo> ok, mas conteudo
[2011-08-13 11:11:36] <Beria> muito trabalho
[2011-08-13 11:11:38] <Beria> ping
[2011-08-13 11:11:38] <Lechatjaune> mas tinham um sistema bem organizado
[2011-08-13 11:11:47] <jonas_agx> *falta
[2011-08-13 11:11:49] <Beria> tem programas que postam em todos ao mesmo tempo
[2011-08-13 11:11:52] <PatachoMuhammad> até ferrarem ele?
[2011-08-13 11:11:54] <Castelo> vcs gostaria de ajudar a produzir conteudo de midia e comunicação interna?
[2011-08-13 11:11:54] <Beria> muito mais facil :P
[2011-08-13 11:11:59] <MateusNobre> Sim
[2011-08-13 11:12:09] <MateusNobre> dá pra vc compartilhar as atualizzaçõs do twitter com o facebook
[2011-08-13 11:12:11] <MateusNobre> e bem facil
[2011-08-13 11:12:14] <MateusNobre> so um appzinho
[2011-08-13 11:12:25] <MateusNobre> ou seja, postou no FB, saiu no twitter
[2011-08-13 11:12:26] <jonas_agx> isso é uma boa Mateus
[2011-08-13 11:12:29] <Castelo> gostariam de ajudar a montar isso, lá na brwiki, escolher ferramentas, tipo de 
conteúdo, quem manda o quê, e por onde, etc?
[2011-08-13 11:12:32] <MateusNobre> postou no twitter, saiu no face
[2011-08-13 11:12:36] <MateusNobre> isso, se vc quiser ne
[2011-08-13 11:12:39] <MateusNobre> nao precisa ser tudo
[2011-08-13 11:12:40] <Castelo> podemos lançar como uma atividade nossa?
[2011-08-13 11:12:42] <Jo> precisa criar um grupo de pronta resposta, falou sobre a wiki recebe retorno
[2011-08-13 11:12:44] <MateusNobre> ai ja ganhariamos tempo
[2011-08-13 11:12:59] <PatachoMuhammad> Bom vamos lá, a lista/twitter/facebook só devem ser só para divulgação, 
discussões devem ser feitas na Wiki
[2011-08-13 11:13:05] <Castelo> Jo, tens meu voto
[2011-08-13 11:13:12] <PatachoMuhammad> senão perde-se muito
[2011-08-13 11:13:13] <everton137> Temos também que usar o identi.ca. Apoiamos ou não conhecimento livre?
[2011-08-13 11:13:14] <Castelo> seu currículo é invejável
[2011-08-13 11:13:17] <MateusNobre> Eu posso ajudar na Comunicação, se vocês aceitarem, tenho tempo livre a 
tarde
[2011-08-13 11:13:35] <Castelo> sim, divulgação externa e interna, Patacho
[2011-08-13 11:13:40] <proveri> Eu também voto no Jo.
[2011-08-13 11:14:00] <everton137> "precisa criar um grupo de pronta resposta, falou sobre a wiki recebe retorno" 
boa!
[2011-08-13 11:14:05] <Beria> jo é o melhor :)
[2011-08-13 11:14:06] <Lechatjaune> Eu apoio o Jo
[2011-08-13 11:14:13] <MateusNobre> Sim, concordo com ele tbm
[2011-08-13 11:14:13] <Jaider> Apoiado!
[2011-08-13 11:14:20] <MateusNobre> mas pra isso teriamos que ter uma pequena equipe
[2011-08-13 11:14:22] <everton137> um bot para monitorar as redes sociais e fazer um spamzinho do bem pode ser 
uma boa : P
[2011-08-13 11:14:23] <jonas_agx> +1
[2011-08-13 11:14:24] <Castelo> blza, entao, quem pode mandar o link na lista qdo a página na brwiki estiver pronta?
[2011-08-13 11:14:27] <Jo> Obrigado meus fans
[2011-08-13 11:14:27] <PatachoMuhammad> NÃO
[2011-08-13 11:14:29] <Castelo> quem se habilita?
[2011-08-13 11:14:29] <MateusNobre> e que cada um se disponibizasse em um horario especifico
[2011-08-13 11:14:40] <PatachoMuhammad> grupo restrito????
[2011-08-13 11:14:42] <everton137> PatachoMuhammad: não o que?
[2011-08-13 11:14:43] <MateusNobre> por exemplo, posso ajudar das 3 as 6 na boa
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[2011-08-13 11:14:49] <PatachoMuhammad> que Movimento é esse?
[2011-08-13 11:14:49] <Castelo> varias ideias legais em 10 minutos, q massa!
[2011-08-13 11:14:53] <PatachoMuhammad> sempre foi aberto
[2011-08-13 11:15:03] <Jo> podiamos usar or RSS, agregadores etc
[2011-08-13 11:15:07] <PatachoMuhammad> manda para mailing como sempre foi
[2011-08-13 11:15:14] <PatachoMuhammad> precisa de resposta, ta lá
[2011-08-13 11:15:19] <everton137> PatachoMuhammad: não vi nada fechado aqui
[2011-08-13 11:15:21] <MateusNobre> estamos falando de twitter e facebook, patacho
[2011-08-13 11:15:28] <Castelo> é pra discutir o "como", Muhammad
[2011-08-13 11:15:34] <MateusNobre> nao da pra colocar a senha na mailing list, né?
[2011-08-13 11:15:42] <everton137> não dá para mandar tudo que aparecer no twitter/identica/face etc. para a lista
[2011-08-13 11:15:44] <jonas_agx> então mandamos pra maillist e de lá alguem, no caso o Jo, coloca em rede
[2011-08-13 11:15:45] <Castelo> e o "onde"
[2011-08-13 11:15:47] <jonas_agx> é isso?
[2011-08-13 11:16:10] <Castelo> alguém fica responsavel por criar uma página e chamar o povo na lista?
[2011-08-13 11:16:23] <PatachoMuhammad> para?
[2011-08-13 11:16:24] <everton137> essa parte de comunicação é outro assunto que merece uma página a parte no 
br.wikimedia.org
[2011-08-13 11:16:43] <Castelo> para discutir a comunicação interna e externa
[2011-08-13 11:16:48] <proveri> "Relações Públicas"
[2011-08-13 11:16:49] <Castelo> exatamente isso Tom
[2011-08-13 11:16:57] <jonas_agx> isso Tom, tem muita coisa diferente sendo feita e que ainda pode
[2011-08-13 11:16:57] <Castelo> quem faz a página e convida na lista?
[2011-08-13 11:17:10] <Castelo> ninguém?
[2011-08-13 11:17:21] <PatachoMuhammad> hehehehhe
[2011-08-13 11:17:24] <Castelo> Tom?
[2011-08-13 11:17:29] <MateusNobre> tu curte a lista muhammad
[2011-08-13 11:17:30] <everton137> Posso criar após dia 1o de setembro, Castelo
[2011-08-13 11:17:31] <MateusNobre> pode ajudar :p
[2011-08-13 11:17:37] <PatachoMuhammad> to de boa
[2011-08-13 11:17:46] <proveri> Vai lá Nheengatu
[2011-08-13 11:17:59] <everton137> enquando estou viajando, fica difícil. Nem sempre tenho acesso legal a Internet 
e, bem, estou viajando. : P
[2011-08-13 11:18:02] <Castelo> o Tom manda, qdo voltar
[2011-08-13 11:18:10] <PatachoMuhammad> ehhehehhehe
[2011-08-13 11:18:11] <Castelo> outros projetos?
[2011-08-13 11:18:11] <everton137> ok, me comprometo
[2011-08-13 11:18:18] <MateusNobre> pronto
[2011-08-13 11:18:19] <Castelo> q legal, temos 40 minutos
[2011-08-13 11:18:22] <proveri> Nhengatu
[2011-08-13 11:18:24] <MateusNobre> Sim
[2011-08-13 11:18:27] <MateusNobre> Oi pietro
[2011-08-13 11:18:30] <proveri> conta aí Mateus
[2011-08-13 11:18:32] <Castelo> O Mateus tem um projeto de linguas indigenas
[2011-08-13 11:18:36] <PatachoMuhammad> heheheh o projeto
[2011-08-13 11:18:44] <MateusNobre> Opa
[2011-08-13 11:18:49] <MateusNobre> que bom que sobrou tempo
[2011-08-13 11:18:51] <Castelo> quer dizer: esta com uma proposta para elaborar um projeto
[2011-08-13 11:18:51] <everton137> Castelo: acho que temos que criar uma data para mandarmos uma carta para a 
WMF
[2011-08-13 11:19:14] <domusaurea> pode explicar melhor o projeto?
[2011-08-13 11:19:15] <MateusNobre> Alguém tem mais alguma consideração ou posso falar do nheengatu: :D
[2011-08-13 11:19:16] <PatachoMuhammad> AHHH pera, e como vai ficar aquele treco de membros???
[2011-08-13 11:19:24] <PatachoMuhammad> pode voltar
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[2011-08-13 11:19:28] <everton137> MateusNobre: um segundo
[2011-08-13 11:19:36] <MateusNobre> Ok
[2011-08-13 11:19:52] <everton137> podemos só chegarmos a um consenso sobre  como nos comunicaremos com a 
WMF sobre o escritório? Isso não ficou claro para mim
[2011-08-13 11:19:54] <proveri> por favor, defina "treco de membros"
[2011-08-13 11:20:18] <PatachoMuhammad> como serão dividos os membros, di capitulo
[2011-08-13 11:20:32] <PatachoMuhammad> fundadores, voluntários, bla bla bal
[2011-08-13 11:20:39] <everton137> eu sugeri uma carta com os pontos levantados pelo Castelo e outra 
dúvidas/sugestões que surjam (enviaremos para a lista da wmbr)
[2011-08-13 11:20:39] <proveri> Tom, a carta.
[2011-08-13 11:20:43] <PatachoMuhammad> sabe, quem tera direito ao voto
[2011-08-13 11:21:12] <Castelo> ah ok
[2011-08-13 11:21:18] <PatachoMuhammad> passou e ninguém falou nada
[2011-08-13 11:21:20] <proveri> Tom, a carta está sendo escrita.
[2011-08-13 11:21:21] <everton137> MateusNobre: fale sobre o nheengatu e depois decidimos o que propus
[2011-08-13 11:21:23] <MateusNobre> tenho uma dúvida
[2011-08-13 11:21:25] <Castelo> temos dificuldade com reuniao presencial, isso é um fato
[2011-08-13 11:21:37] <MateusNobre> Sobre a comunicação ainda
[2011-08-13 11:21:38] <Castelo> entao temos certas coisas q precisam de ser decididas pela assembleia geral
[2011-08-13 11:21:44] <Castelo> e temos 2 opções
[2011-08-13 11:21:56] <Castelo> ou rodamos a ata pelo correio, colhendo a assinatura de cada um
[2011-08-13 11:22:09] <MateusNobre> me respondam uma coisa aqui
[2011-08-13 11:22:17] <Castelo> ou 2) aceitamos voto por procuraçao, e quem nao pode ir à assembleia, manda a 
procuração para quem vai
[2011-08-13 11:22:37] <MateusNobre> Só o Jo que vai ficar responsavel 24/7 pelo Twitter, Facebook, e redes sociais 
em geral?
[2011-08-13 11:22:44] <domusaurea> qdo seria a assembleia?
[2011-08-13 11:22:52] <Castelo> opções = opções para colher votos de quem nao pode participar presencialmente
[2011-08-13 11:23:01] <PatachoMuhammad> 3° colocamos pessoas para colocarem legalmente o que a comunidade 
decidiu pela net
[2011-08-13 11:23:08] <Castelo> pelo menos 1 vez por ano, Juliana, na cidade sede
[2011-08-13 11:23:25] <Castelo> q caminha para ser Sao Paulo, atualmente por unanimidade
[2011-08-13 11:23:27] <proveri> Acho que toda assembleia geral deve ser, por regimento, obrigatoriamente 
comunicada em todos os canais de comunicação com determinada antecedência, caso contrário ela se invalida. 1º 
convocação maioria absoluta, 2ª maioria simples.
[2011-08-13 11:23:29] <domusaurea> sim, mas já tem algum esboço de data para a 1a?
[2011-08-13 11:23:40] <Castelo> nao, Ju
[2011-08-13 11:23:42] <everton137> MateusNobre: Eu voto por automatizar. No que diz respeito ao bot, ajudo.
[2011-08-13 11:23:50] <domusaurea> (data genérica, tipo mês)
[2011-08-13 11:23:57] <Castelo> precisamos concluir o estatuto, inclusive com essa questao do voto
[2011-08-13 11:24:01] <everton137> Mas é claro que um trabalho humano também é necessário
[2011-08-13 11:24:09] <Lechatjaune> Pessoal, só quero lembro que devemos tomar decisões que viabilizem o projeto
[2011-08-13 11:24:17] <Castelo> as anuais devem acontecer no 1o trimestre
[2011-08-13 11:24:23] <MateusNobre> <everton137>teste
[2011-08-13 11:24:26] <MateusNobre> nao rola assim
[2011-08-13 11:24:27] <Castelo> a primeira, de constituição, nao falamos ainda
[2011-08-13 11:24:28] <MateusNobre> =p
[2011-08-13 11:24:37] <Castelo> isso Lechat
[2011-08-13 11:24:47] <everton137> MateusNobre: funcionou.
[2011-08-13 11:24:48] <Castelo> bom, a 3ª opção é a seguinte
[2011-08-13 11:25:17] <Castelo> termos um grupo q vota na assembleia as decisoes de assembleia , de acordo com o 
que todos votaram online, entenderam?
[2011-08-13 11:25:22] <Castelo> exemplo: escolha da diretoria
[2011-08-13 11:25:23] <MateusNobre> <everton137> tá recebendo privado?
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[2011-08-13 11:25:38] <Castelo> fazemos a votação online antes da assembleia
[2011-08-13 11:26:00] <proveri> "Delegados"
[2011-08-13 11:26:09] <Castelo> o resultado, os q tem direito a voto (poucos) votam na presencial
[2011-08-13 11:26:09] <proveri> parece eleição nos EUA.
[2011-08-13 11:26:19] <Beria> pois :P
[2011-08-13 11:26:20] <Lechatjaune> Não adiante a gente sonhar com uma estrutura enorme e complicada e depois 
não conseguirmos por em prática ou, pior, conseguimos no primeiro ano e, depois, temos de fechar a associação 
porque um ou outro está saindo
[2011-08-13 11:26:26] <Castelo> no mesmo sentido do q foi votado online, apenas pra viabilizar o lance
[2011-08-13 11:26:38] <PatachoMuhammad> escolhemos algumas pessoas que ficaram responsáveis para apenas 
assinar a ata, elas deveram apenas acatar o que foi decido online e morar na cidade sede
[2011-08-13 11:26:48] <Castelo> por isso, Lech, q me agrada essa opção
[2011-08-13 11:26:51] <proveri> A questão é: toda decisão ocorre online, porém 1 vez por ano precisa ser presencial.
[2011-08-13 11:26:57] <Castelo> é mais fácil reunir 10 do que 100
[2011-08-13 11:27:04] <Castelo> e o lance do correio pode levar meses
[2011-08-13 11:27:15] <Castelo> isso Pietro
[2011-08-13 11:27:21] <Castelo> o online vai ocorrer de qq jeito
[2011-08-13 11:27:32] <PatachoMuhammad> essa presencial, também será online e não, terá uns 10 caras que farão o 
papel legal, só isso
[2011-08-13 11:27:39] <Castelo> e a preocupação do voto presencial é só para pouquissimas decisões
[2011-08-13 11:27:59] <PatachoMuhammad> só assinar a ata
[2011-08-13 11:28:01] <Castelo> só o q a lei exige mesmo
[2011-08-13 11:28:09] <Castelo> isso mesmo, nao haveria discussao presencial
[2011-08-13 11:28:11] <Jo> Acham mesmo que vai aparecer uma multidão
[2011-08-13 11:28:21] <Castelo> a assemlbeia apenas assinaria o q ja foi discutido online
[2011-08-13 11:28:24] <PatachoMuhammad> não é isso
[2011-08-13 11:28:42] <PatachoMuhammad> o problema é que se tiver um cara no acre que vote e um em recife
[2011-08-13 11:28:43] <Castelo> é, q pensamos alto, Jo, queremos ter 100 associados em 1 ano (xD)
[2011-08-13 11:28:52] <PatachoMuhammad> a ata tem que rodar para eles
[2011-08-13 11:28:55] <PatachoMuhammad> se eles votarem
[2011-08-13 11:29:09] <proveri> Não necessariamente. Falei acima.
[2011-08-13 11:29:26] <Castelo> é como delegados, mesmo, pietro
[2011-08-13 11:29:44] <Castelo> alguns vao representar quem nao pode ir, e vota como foi discutido antes
[2011-08-13 11:29:47] -->| _domusaurea (~domusaure@186.205.227.166) has joined #wikimedia-br
[2011-08-13 11:29:48] <Castelo> o q acham?
[2011-08-13 11:29:57] |<-- domusaurea has left freenode (Quit: Page closed)
[2011-08-13 11:29:57] <proveri> Obriga-se publicidade em todos os canais de comunicação. Faz a primeira chamada 
com exigencia de maioria absoluta. Caso não haja, faz-se a segunda com maioria simples.
[2011-08-13 11:30:13] <PatachoMuhammad> pode dar merda
[2011-08-13 11:30:15] <Jo> pode funcionar
[2011-08-13 11:30:17] <proveri> Se não houver publicidade ou prazo definido, a assembleia é anulada.
[2011-08-13 11:30:26] <_domusaurea> (continuo acompanhando. troquei para o x-chat)
[2011-08-13 11:30:29] <everton137> quem é o PatachoMuhammad ? :P
[2011-08-13 11:30:34] <PatachoMuhammad> hehhehehe
[2011-08-13 11:30:35] <proveri> Sargenton
[2011-08-13 11:30:53] <everton137> ok, só confirmando o que desconfiei desde o princípio, rs
[2011-08-13 11:30:53] <MateusNobre> resumindo pra voces entenderem
[2011-08-13 11:31:00] <MateusNobre> todas as decisoes da assembleia seriam 10x0
[2011-08-13 11:31:08] <jonas_agx> essa piada vei de israel ainda
[2011-08-13 11:31:09] <PatachoMuhammad> pode ser que no presencial, não seja acatado o que a maioria quer
[2011-08-13 11:31:17] <MateusNobre> pq so estariam assinando o que ja foi deicidido na wiki
[2011-08-13 11:31:17] <MateusNobre> ou seja
[2011-08-13 11:31:20] <MateusNobre> sempre 10x0
[2011-08-13 11:31:30] <MateusNobre> nao teria votação real na assembleia
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[2011-08-13 11:31:36] <proveri> Discordo de institucionalizar o jeitinho.
[2011-08-13 11:31:41] <PatachoMuhammad> isso, mas do jeito que o Pietro quer, poderia
[2011-08-13 11:31:52] <Jaider> (para finalizar, alguém tem alguma pergunta especificamente para mim? tenho que 
sair... )
[2011-08-13 11:31:57] <proveri> Tira credibilidade.
[2011-08-13 11:32:08] <PatachoMuhammad> não, ninguém vê a estrutura
[2011-08-13 11:32:15] <_domusaurea> (continuamos em contato, Jaider. abs!)
[2011-08-13 11:32:20] <PatachoMuhammad> tem 10 membros fundadores que votam
[2011-08-13 11:32:26] <PatachoMuhammad> o resto é online
[2011-08-13 11:32:31] <Lechatjaune> O Jaider foi ignorado quando falamos de Campus embas
[2011-08-13 11:32:33] <PatachoMuhammad> não fica exposto
[2011-08-13 11:32:37] <Jaider> (ok domusaurea, abraços!)
[2011-08-13 11:32:45] <Beria> no fica exposto a que?
[2011-08-13 11:32:55] <PatachoMuhammad> o 3° modelo 
[2011-08-13 11:32:55] <Castelo> abraços, Jaider
[2011-08-13 11:32:58] <proveri> Isso é dar "jeito", discordo.
[2011-08-13 11:33:09] <PatachoMuhammad> tudo aqui é dar jeito
[2011-08-13 11:33:14] <proveri> gambiarra, jeitinho, não deixar exposto.
[2011-08-13 11:33:18] <PatachoMuhammad> passar a ata por meses é besteira
[2011-08-13 11:33:23] <Jaider> abraço para todos, se precisarem: jaiderafATgmail.com
[2011-08-13 11:33:26] <Jo> valeu, Jaider
[2011-08-13 11:33:28] <PatachoMuhammad> abraço
[2011-08-13 11:33:31] <Beria> concordo com o Pietro
[2011-08-13 11:33:34] <Castelo> Jaider, pode mandar um resumo do programa EC em sua cidade?
[2011-08-13 11:33:42] <proveri>  Obriga-se publicidade em todos os canais de comunicação. Faz a primeira chamada 
com exigencia de maioria absoluta. Caso não haja, faz-se a segunda com maioria simples. Se não houver publicidade 
ou prazo definido, a assembleia é anulada.
[2011-08-13 11:33:47] <Jaider> manda para a lista?
[2011-08-13 11:33:53] <_domusaurea> sim!
[2011-08-13 11:33:56] <PatachoMuhammad> br.wikimedia
[2011-08-13 11:34:16] <PatachoMuhammad> mas desse jeito, quem ira comparecer?
[2011-08-13 11:34:28] <MateusNobre> Valeu Jaider
[2011-08-13 11:34:29] <proveri> quem quiser, pode ser só os 10 que vc falou.
[2011-08-13 11:34:38] <proveri> mas o jeitinho não fica institucionalizado.
[2011-08-13 11:34:43] <PatachoMuhammad> ta, e qual a diferença?
[2011-08-13 11:34:54] <proveri> não institucionaliza uma gambiarra
[2011-08-13 11:34:59] <PatachoMuhammad> olha o que vai aparecer no estatuto
[2011-08-13 11:34:59] <Beria> da opcao pra qualquer um votar
[2011-08-13 11:35:11] <Beria> se eu quiser votar eu posso ir la e exercer meu voto
[2011-08-13 11:35:16] <Jaider> (mando para a lista, depois vejo onde fica melhor na br.wikimedia, fui)
[2011-08-13 11:35:22] <Beria> não somente os 10 "iluminados" :P
[2011-08-13 11:35:22] <Castelo> na brwiki, de preferencia, mas se quiser mandar na lista, a gente inclui la
[2011-08-13 11:35:27] <Castelo> ok, Jaider
[2011-08-13 11:35:33] <proveri> isso, caso contrário, faz-se com os 10 cabalísticos.
[2011-08-13 11:35:39] <--| Jaider has left #wikimedia-br
[2011-08-13 11:35:39] <PatachoMuhammad> Fundadores tem direito ao voto, para ter direito ao voto, eles decidiram 
em reunião se a pessoa tem capacidade
[2011-08-13 11:35:42] <PatachoMuhammad> cabo
[2011-08-13 11:35:57] <Castelo> ok, lembrando q isso vai desconsiderar a opinão dos q nao puderem comparecer
[2011-08-13 11:35:57] <proveri> ?
[2011-08-13 11:36:15] <proveri> não, já foi definido online
[2011-08-13 11:36:24] <proveri> só que há a opção de comparecer.
[2011-08-13 11:36:30] <_domusaurea> haveria a possibilidade de videoconferencia na reunião?
[2011-08-13 11:36:31] <Jo> dificil alguém de longe comparecer
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[2011-08-13 11:36:40] <Castelo> e a sugestao anterior era validar a discussao online
[2011-08-13 11:36:42] <PatachoMuhammad> no estatuto só colocaremos que os fundadores quem têm o direito ao 
voto, e eles escolhem quem poderá ter esse direito no futuro
[2011-08-13 11:36:50] <Castelo> sim, Juliana, só nao tem validade legal o voto
[2011-08-13 11:36:53] <proveri> não mudou Castelo.
[2011-08-13 11:36:53] <_domusaurea> o
[2011-08-13 11:36:54] <PatachoMuhammad> então legalmente, fica menos exposto
[2011-08-13 11:36:56] <_domusaurea> ok
[2011-08-13 11:37:02] <proveri> A diferença é que qualquer um pode comparacer para validar.
[2011-08-13 11:37:08] <Castelo> mas praticamente isso é só pra escolha de diretoria e conselho, todas as outras 
decisoes podem ser online
[2011-08-13 11:37:21] <proveri> 5, 10 ou todos.
[2011-08-13 11:37:38] <proveri> a exigência da publicidade garante que não vai ter problema.
[2011-08-13 11:37:44] <proveri> caso contrário, é anulada.
[2011-08-13 11:37:48] <PatachoMuhammad> sim, mas todos que os fundadores "aprovarem" podem votar em teoria
[2011-08-13 11:38:00] <proveri> e isso não é bom?
[2011-08-13 11:38:14] <Castelo> ok, chegamos aos detalhes, acho
[2011-08-13 11:38:23] <Castelo> e podemos continuar na brwiki
[2011-08-13 11:38:27] <proveri> ok
[2011-08-13 11:38:30] <PatachoMuhammad> oik
[2011-08-13 11:38:41] <Castelo> o objetivo nao era esgotar cada um dos assuntos, era alinhar mesmo
[2011-08-13 11:38:42] <MateusNobre> ok
[2011-08-13 11:38:50] <MateusNobre> ainda temos 22 minutos
[2011-08-13 11:38:53] <proveri> agora o Nheengatu
[2011-08-13 11:38:53] <Castelo> assim agora todos podem ter algo a dizer sobre isso
[2011-08-13 11:39:06] <everton137> alguma coisa
[2011-08-13 11:39:08] <Castelo> ultima coisa
[2011-08-13 11:39:12] <Castelo> prazo pra carta
[2011-08-13 11:39:18] <_domusaurea> poderia ser feito um breve resumo sobre o projeto?
[2011-08-13 11:39:18] <proveri> 1 semana
[2011-08-13 11:39:31] -->| Silent (bd68f1e3@gateway/web/freenode/ip.189.104.241.227) has joined #wikimedia-br
[2011-08-13 11:39:32] <Castelo> 1 semana de hj?
[2011-08-13 11:39:36] |<-- Silent has left freenode (Client Quit)
[2011-08-13 11:39:37] <proveri> sim
[2011-08-13 11:39:47] <Castelo> eu estava pensando em enviar amanha, mas ok
[2011-08-13 11:39:48] <PatachoMuhammad> http://br.wikimedia.org/wiki/Nheengatu
[2011-08-13 11:39:53] <Castelo> hahahaa
[2011-08-13 11:39:56] <MateusNobre> opa
[2011-08-13 11:39:57] <MateusNobre> hahah
[2011-08-13 11:39:57] <everton137> isso, 1 semana é bom, Castelo
[2011-08-13 11:39:59] <Castelo> ok?
[2011-08-13 11:40:03] <MateusNobre> da pra falar do Nheengatu agora?
[2011-08-13 11:40:04] <Castelo> ok entao
[2011-08-13 11:40:04] <_domusaurea> sobre o projeto, não sobre o que é nheengatu
[2011-08-13 11:40:12] <MateusNobre> Ok
[2011-08-13 11:40:13] <Castelo> Nheengatu, vai fundo
[2011-08-13 11:40:16] <PatachoMuhammad> esse é o projeto
[2011-08-13 11:40:18] <everton137> fala sobre o nheegatu, MateusNobre : )
[2011-08-13 11:40:24] <everton137> fale*
[2011-08-13 11:40:28] <jonas_agx> ramos nah
[2011-08-13 11:40:35] <_domusaurea> ok, ok
[2011-08-13 11:40:41] <proveri> Ramos
[2011-08-13 11:40:50] <MateusNobre> Nheengatu e um projeto que eu ja tinha em mente a um tempo (li na 
wikipedia a uns 3 anos, haha)
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[2011-08-13 11:40:50] <PatachoMuhammad> rai mah
[2011-08-13 11:41:14] <Castelo> bora, Mateus
[2011-08-13 11:41:18] <MateusNobre> O nheengatu e baiscamente o Tupi com escrita, gramatica e tudo que uma 
lingua complexa tem
[2011-08-13 11:41:27] <Castelo> e o projeto?
[2011-08-13 11:41:41] <MateusNobre> no seculo XVII era falado por mais de 70% da população antigamente
[2011-08-13 11:41:43] <MateusNobre> Eu e o Pietro
[2011-08-13 11:41:50] <proveri> e quem mais quiser
[2011-08-13 11:41:51] <MateusNobre> estamos botando pra frente um projeto
[2011-08-13 11:41:55] <MateusNobre> e o CB agora
[2011-08-13 11:42:00] <MateusNobre> e quem mais quiser [2]
[2011-08-13 11:42:16] <everton137> explique melhor o que pretendo com o projeto, Mateus?
[2011-08-13 11:42:22] <MateusNobre> De fazer um roteiro de viagem no Norte da AMerica do Sul
[2011-08-13 11:42:32] <MateusNobre> e passar por alguns pontos importantes da lingua
[2011-08-13 11:42:36] <everton137> E o Kul se comprometeu a ajudar. Colocou o MateusNobre em contato até com 
a Sue : )
[2011-08-13 11:42:44] <PatachoMuhammad> hehehehe
[2011-08-13 11:42:45] <_domusaurea> voces falaram com a letras usp?
[2011-08-13 11:42:58] <Castelo> só acho q não deveríamos nos deter a uma só língua
[2011-08-13 11:42:59] <_domusaurea> tupi é disciplina obrigatória lá]
[2011-08-13 11:42:59] <PatachoMuhammad> falaram com a WMF
[2011-08-13 11:43:00] <MateusNobre> como a cidade do Pico da Neblina, Sao Gabriel da Cachoeira, onde o idioma 
oficial é o nheengatu
[2011-08-13 11:43:17] <MateusNobre> e passar em alguns institutos importantes do nheengatu
[2011-08-13 11:43:19] <everton137> _domusaurea: eu conheci um pessoal da UNICAMP. Tenho que achar o contato 
para informar ao MateusNobre
[2011-08-13 11:43:26] <Castelo> aqui na UnB tem gente envolvida, podemos inclui-los em uma atividade "linguas 
indígenas", por exemplo
[2011-08-13 11:43:27] <proveri> domusaurea: ninguem ainda
[2011-08-13 11:43:32] <Castelo> boa informação da usp
[2011-08-13 11:43:35] <everton137> _domusaurea: pessoal que lidava com escrita de linguas indigenas
[2011-08-13 11:43:50] <MateusNobre> Eu contei esse projeto pra um pessoal influente da Wikimedia
[2011-08-13 11:43:53] <MateusNobre> primeiro pro Kul
[2011-08-13 11:44:01] <MateusNobre> depois pra Sue (que o Kul recomendou)
[2011-08-13 11:44:11] <_domusaurea> http://www.cbnmanaus.com.br/site/noticia.php?cod=1033
[2011-08-13 11:44:12] <MateusNobre> e pra Jessie e alguns outros
[2011-08-13 11:44:14] <proveri> etapas: Arquivamento de contatos - pegar o máximo de contatos via web de 
especialistas/ativistas do Nheengatu no Brasil para contactarmos e traçar uma futura rota
[2011-08-13 11:44:25] <Castelo> minha dica é: mais importante q conquistar a WMF é conquistar a comunidade local
[2011-08-13 11:44:25] <proveri> Contactar informando sobre a Wikimedia e perguntar se eles estão dispostos a 
ajudar.
[2011-08-13 11:44:36] <proveri> Armazenar o máximo de informações acadêmicas sobre o nheengatu e sua situação 
no Brasil
[2011-08-13 11:44:44] |<-- rjclaudio has left freenode (Quit: Page closed)
[2011-08-13 11:44:46] <proveri> Destacar o artigo Nheengatu na WP em portugues e fazer uma possivel tradução em 
Ingles para ajudar os americanos que vão avaliar.
[2011-08-13 11:44:47] <MateusNobre> todos gostaram do projeto, e o Kul foi o que se comprometeu mais em ajudar, 
me disse que ia dar ate umas dicas por e-mail pra escrever coisas que interessariam a comissao de grant
[2011-08-13 11:44:54] <proveri> Destacar as informações relevantes dadas pelos contatos e pelas informações 
acadêmicas, juntá-las e utilizar para traçar o projeto em si.
[2011-08-13 11:44:59] <PatachoMuhammad> Asaf era o cara que vocês deveriam ter falado
[2011-08-13 11:45:11] <Castelo> blza
[2011-08-13 11:45:19] <MateusNobre> Esse e o anteprojeto que esta correndo agora
[2011-08-13 11:45:27] <MateusNobre> o plano e esse
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[2011-08-13 11:45:33] <MateusNobre> pegar um maa da america do sul
[2011-08-13 11:45:41] <MateusNobre> e colocar uns pontos importantes
[2011-08-13 11:45:46] <everton137> O Kul também poderia colocar o Mateus em contato com um pessoal da ONU. 
Também conheci há poucos dias uma brasileira que trabalha na ONU com o setor de comunicação. Acho que ela 
também ajudaria, MateusNobre
[2011-08-13 11:46:14] <MateusNobre> como: 1)institutos de estudo de nheengatu 2)pontos importantes do nheengatu, 
ciades que falam 3)universidades que tem centros de estudo do nheengatu
[2011-08-13 11:46:17] <MateusNobre> fazer uma rota logica
[2011-08-13 11:46:20] <proveri> Objetivo do projeto?
[2011-08-13 11:46:27] <MateusNobre> e difundir a ideia de uma Wikipedia em Nheengatu
[2011-08-13 11:46:34] <Castelo> ah, ok
[2011-08-13 11:46:41] <Jo> Wiki Loves Nheengatu
[2011-08-13 11:46:45] <everton137> hauhauhauhauaa
[2011-08-13 11:46:47] <Castelo> agora temos um objetivo definido
[2011-08-13 11:46:50] <jonas_agx> boa
[2011-08-13 11:46:54] <proveri> estimular o Nheengatu por meio do desenvolvimento da Wikipedia Nheengatu
[2011-08-13 11:46:54] <Castelo> wikipedia é o projeto pra isso?
[2011-08-13 11:47:02] <PatachoMuhammad> duvido
[2011-08-13 11:47:04] <everton137> incubator?
[2011-08-13 11:47:05] <Castelo> nao seria melhor wikicionário primeiro?
[2011-08-13 11:47:11] <PatachoMuhammad> ai sim
[2011-08-13 11:47:17] <_domusaurea> não vejo restrições
[2011-08-13 11:47:21] <MateusNobre> Ja existe um wikicionario, inativo ;x
[2011-08-13 11:47:33] <MateusNobre> ja existe ate um projeto no incubator
[2011-08-13 11:47:35] <MateusNobre> inativo 2
[2011-08-13 11:47:37] <Castelo> bom, discutimos lá na pagina do projeto entao
[2011-08-13 11:47:38] <proveri> o Nheengatu tem fontes, tem dicionário, tem pesquisas etc.
[2011-08-13 11:47:40] <everton137> hehe
[2011-08-13 11:47:51] <PatachoMuhammad> vejo, numero de voluntários, e energia, esse é o limitador
[2011-08-13 11:48:00] <Castelo> é q eu nao gosta da ideia de "forçar a amizade"
[2011-08-13 11:48:03] <MateusNobre> Nheengatu era a lingua mais falada no Brasil no seculo XVI e XVII
[2011-08-13 11:48:04] <proveri> É o limitador em qualquer projeto
[2011-08-13 11:48:18] <MateusNobre> Tanto que ate hoje ela ainda existe
[2011-08-13 11:48:20] <PatachoMuhammad> sim, por isso acho que o foco deveria ser wikicionario
[2011-08-13 11:48:24] <Castelo> promover os projetos na lingua junto a quem se interessa, em uma estrategia down-
top, parece bem melhor
[2011-08-13 11:48:38] <PatachoMuhammad> també,
[2011-08-13 11:48:58] <proveri> legal, vamos discutir isso lá ná página.
[2011-08-13 11:48:59] <MateusNobre> Eu penso assim: quem fala nheengatu hoje em dia não é monolingue mesmo
[2011-08-13 11:49:01] <Castelo> ok, continuamos na brwiki, entao, né?
[2011-08-13 11:49:03] <proveri> A proposta dele é essa mesmo
[2011-08-13 11:49:05] <PatachoMuhammad> não sabemos se a comunidade quer, tem interesse em fazer uma 
Wikipedia
[2011-08-13 11:49:11] <MateusNobre> Eles consideram o nheengatu menos como uma lingua e mais como um 
motivo de orgulho
[2011-08-13 11:49:12] <Castelo> gente, outros projetos, dúvidas?
[2011-08-13 11:49:13] <proveri> falar com ONGs e desenvolver a lingua
[2011-08-13 11:49:18] <MateusNobre> Por isso eu acho facil a ideia fluir
[2011-08-13 11:49:28] <PatachoMuhammad> .
[2011-08-13 11:49:46] <PatachoMuhammad> alguém tem mais alguma coisa? Jonas, pesquisa?
[2011-08-13 11:49:50] <proveri> tenho um projeto aqui na fundação que queria falar pra vcs
[2011-08-13 11:49:54] <MateusNobre> sao jose da cachoeira e uma cidade turistica, pico da neblina, fronteiriça, e lá 
o idioma oficial é esse so por motivo de orgulho
[2011-08-13 11:49:54] <PatachoMuhammad> ok
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[2011-08-13 11:49:54] <Castelo> a pesquisa do Jonas
[2011-08-13 11:50:09] <PatachoMuhammad> que projeto da fundação?
[2011-08-13 11:50:10] <proveri> ainda é um esboço, mas acho que tem relação com a WM
[2011-08-13 11:50:16] <MateusNobre> Então, se alguem quiser ajudar
[2011-08-13 11:50:22] <PatachoMuhammad> WM?
[2011-08-13 11:50:23] <proveri> uma rede social para interligar pequenas bibliotecas particulares.
[2011-08-13 11:50:26] <MateusNobre> http://br.wikimedia.org/wiki/Nheengatu
[2011-08-13 11:50:42] <PatachoMuhammad> como funciona?
[2011-08-13 11:50:44] <Castelo> legal, Mateus, o catalao tem crescido mto bem por essa questao do orgulho, da 
identidade cultural, usa isso mesmo
[2011-08-13 11:50:48] <proveri> estou em fase de captação.
[2011-08-13 11:50:49] <MateusNobre> se alguem tiver contatos importantes de linguistas indigenas ou algo assim
[2011-08-13 11:50:55] <MateusNobre> essa e a hora
[2011-08-13 11:50:57] <MateusNobre> de me dizer
[2011-08-13 11:51:09] <MateusNobre> e-mails, telefones, isso e o estagio que o projeto esta agora
[2011-08-13 11:51:09] <_domusaurea> aquele link q eu passei aqui tem um monte de nomes do pessaol da usp
[2011-08-13 11:51:12] <MateusNobre> captação, justamente
[2011-08-13 11:51:12] <PatachoMuhammad> depois lhe passo o que eu tenho
[2011-08-13 11:51:24] <PatachoMuhammad> mas então Massage Boy
[2011-08-13 11:51:30] <PatachoMuhammad> como assim
[2011-08-13 11:51:32] <Jo> Legal, Mateus
[2011-08-13 11:51:44] <jonas_agx> oi Mateus, tô conversando, quase agora com um grupo de professores de história 
da UFPE que tem uito interesse no porjeto
[2011-08-13 11:52:02] <everton137> MateusNobre: mande um email para a lista da wmbr sobre o nheengatu : )
[2011-08-13 11:52:08] <jonas_agx> *projeto
[2011-08-13 11:52:08] <PatachoMuhammad> essas bibliotecas não seriam com livros sob copyright?
[2011-08-13 11:52:09] <proveri> passa  contato do mateus e a página
[2011-08-13 11:52:14] <proveri> sim
[2011-08-13 11:52:29] <PatachoMuhammad> e como isso seria válido?
[2011-08-13 11:52:31] <everton137> as vezes alguém se interesse ou conhece gente para ajudar. O solstag deve 
conhece gente que lida com comunidades indígenas, com certeza
[2011-08-13 11:52:32] <MateusNobre> Vocês podem mandar contatos do nheengatu e/ou documentos relevantes sobre 
isso, ja que estamos na fase de captação
[2011-08-13 11:52:39] <MateusNobre> para meu e-mail ou do pietrão aqui
[2011-08-13 11:52:44] <Castelo> pietro, como nos inserimos nisso?
[2011-08-13 11:52:45] <MateusNobre> mateus.nobre@live.co.uk
[2011-08-13 11:52:49] <MateusNobre> pietro@usp.br
[2011-08-13 11:53:02] <PatachoMuhammad> manda em aberto para mailing
[2011-08-13 11:53:05] <MateusNobre> mandem mesmo, principalmente contatos, isso vai ajudar muito
[2011-08-13 11:53:09] <everton137> MateusNobre: email, não. No wiki que criou ;)
[2011-08-13 11:53:29] <MateusNobre> ou podem add aqui ;)
[2011-08-13 11:53:30] <MateusNobre> http://br.wikimedia.org/wiki/Nheengatu
[2011-08-13 11:53:34] <PatachoMuhammad> para que outros possam ajudar e usar os contatos
[2011-08-13 11:53:35] <Castelo> isso gente, olha a transparencia, favorecam a particpação de todos, até de quem nao 
pode vir aqui
[2011-08-13 11:53:36] <everton137> isso, isso, isso
[2011-08-13 11:53:46] <Castelo> faz na wiki, anuncia na lista
[2011-08-13 11:53:58] <everton137> isso, anuncie  na lista, MateusNobre
[2011-08-13 11:54:02] <PatachoMuhammad> fechou
[2011-08-13 11:54:07] <Castelo> queria sugerir uma coisa
[2011-08-13 11:54:13] <PatachoMuhammad> hehehhe
[2011-08-13 11:54:14] <Castelo> essa reuniao foi produtiva nao foi?
[2011-08-13 11:54:16] <everton137> posso ir pra praia? : P
[2011-08-13 11:54:21] <PatachoMuhammad> fala
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[2011-08-13 11:54:24] <MateusNobre> ainda temos 6 minutos
[2011-08-13 11:54:25] <Castelo> foi bom para alinhar?
[2011-08-13 11:54:28] <MateusNobre> =p
[2011-08-13 11:54:31] <MateusNobre> foi bom sim
[2011-08-13 11:54:32] <PatachoMuhammad> fazer uma a cada 15 dias?
[2011-08-13 11:54:34] <Castelo> nao podemos torna-la periodica?
[2011-08-13 11:54:35] <MateusNobre> deu tempo pra tudo
[2011-08-13 11:54:38] <MateusNobre> ate pro nheengatu
[2011-08-13 11:54:40] <MateusNobre> =p
[2011-08-13 11:54:47] <Castelo> isso patacho, estamos sintonizados
[2011-08-13 11:55:06] <PatachoMuhammad> que dia seria melhor?
[2011-08-13 11:55:14] <PatachoMuhammad> sábado de manhã mesmo?
[2011-08-13 11:55:16] <Castelo> vou propor lá na brwiki uma data fixa e a galera vai escolhendo
[2011-08-13 11:55:24] <PatachoMuhammad> ok
[2011-08-13 11:55:28] <proveri> gostei desse horário
[2011-08-13 11:55:29] <everton137> é uma boa torna-la periodica, mas temo ficarem algumas vazias quando nao 
houve topico. Talvez temos que colocar metas a serem cumpridas periodicamente e nos avaliarmos/discutirmos nessas 
reunioes
[2011-08-13 11:55:41] <Castelo> mais ou menos como foi agora, com pauta, Tom
[2011-08-13 11:55:47] -->| tyb (bd268d5c@gateway/web/freenode/ip.189.38.141.92) has joined #wikimedia-br
[2011-08-13 11:55:56] <Castelo> a galera vai acrescentando na pauta o q quer falar
[2011-08-13 11:55:58] <MateusNobre> chegou atrasado
[2011-08-13 11:55:59] <MateusNobre> hahahaha
[2011-08-13 11:55:59] <PatachoMuhammad> melhor
[2011-08-13 11:56:04] <Castelo> sem pauta, sem reuniao
[2011-08-13 11:56:08] <everton137> sábado depois do almoço não é melhor? acordar sábado de manhã é meio difícil, 
rs
[2011-08-13 11:56:09] <jonas_agx> ótimo Castelo, Tom, isso fortacele as coisas
[2011-08-13 11:56:09] <MateusNobre> sim
[2011-08-13 11:56:17] <Castelo> e pontualidade, para a gente se respeitar
[2011-08-13 11:56:30] <Castelo> começamos as 10h em ponto, vamos encerrar pontuais de novo
[2011-08-13 11:56:30] <PatachoMuhammad> não, a gente trava o sábado das pessoas
[2011-08-13 11:56:33] <Castelo> ontem foi assim mesmo
[2011-08-13 11:56:35] <everton137> sabe, às vezes o pessoal quer sair na sexta e tal : P
[2011-08-13 11:56:38] <PatachoMuhammad> se for de tarde
[2011-08-13 11:56:50] <PatachoMuhammad> to virado!!!
[2011-08-13 11:56:51] <Castelo> Tom, manda la na wiki, vou passar o link na lista
[2011-08-13 11:56:58] <proveri> 10h tá bom.
[2011-08-13 11:57:03] <proveri> dá pra dormir.
[2011-08-13 11:57:06] <jonas_agx> por mim tudo bem, pela tarde
[2011-08-13 11:57:11] <proveri> o problema é empatar o churrasco da tarde
[2011-08-13 11:57:14] <Jo> de ressaca vai mais rápido
[2011-08-13 11:57:15] <Castelo> no mais, se estiver ok pra vcs, queria agradecer a presença de todos
[2011-08-13 11:57:25] <PatachoMuhammad> :*
[2011-08-13 11:57:26] <everton137> das 4h as 10h são só 6 horas, haha. ok, brincadeira, depois vemos isso
[2011-08-13 11:57:27] <Castelo> acho q apesar de em cima da hora foi bem legal
[2011-08-13 11:57:40] <everton137> manda o que no wiki, Castelo
[2011-08-13 11:57:40] <jonas_agx> foi ótimo
[2011-08-13 11:57:41] <everton137> ?
[2011-08-13 11:58:00] <Castelo> Tom, te mando a pagina pra vc sugerir melhor data e horario
[2011-08-13 11:58:04] <PatachoMuhammad> a sua proposta de horário
[2011-08-13 11:58:08] <PatachoMuhammad> :F
[2011-08-13 11:58:15] <Castelo> alguem quer mandar um beijo pro Lestaty?
[2011-08-13 11:58:23] <_domusaurea> prefiro às 10. achei a reunião produtiva também, e obrigada a todos pela ajuda. 
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bom fds!
[2011-08-13 11:58:24] <Castelo> Sir, um cheiro no cangote, viu?
[2011-08-13 11:58:30] <lestaty> lol
[2011-08-13 11:58:30] <everton137> Castelo: ok
[2011-08-13 11:58:35] <Castelo> Juliana, obrigado de novo, viu
[2011-08-13 11:58:41] <lestaty> cheiro pra tu tb
[2011-08-13 11:58:43] <everton137> valeu a todos presentes
[2011-08-13 11:58:49] <tyb> Beijo para um inutil ?
[2011-08-13 11:58:58] <everton137> o mar me chama. Abração a todos!
[2011-08-13 11:58:58] <PatachoMuhammad> quem é vc?
[2011-08-13 11:59:00] <Castelo> e quem és tyb?
[2011-08-13 11:59:08] <jonas_agx> Everton depois manda mais fotos lá da Palestina
[2011-08-13 11:59:14] <Castelo> bom, cadê a claquete da Béria?
[2011-08-13 11:59:26] <Castelo> aquele <fim de log> ou sei lá
[2011-08-13 11:59:30] <PatachoMuhammad> morreu aeee
[2011-08-13 11:59:36] |<-- _domusaurea has left freenode (Quit: Fui embora)
[2011-08-13 11:59:38] <everton137> E fica para a próxima Wikimania o encontro Castelo-Béria-Sargenton
[2011-08-13 11:59:40] <Beria> <!--- Fim do log (em portugues pq to cansada -->
[2011-08-13 11:59:41] <Lechatjaune> Bééééria
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