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Por BRASIL CRIATIVO | Publicado:17 DE SETEMBRO DE 2014

Contribua com o primeiro objetivo do
eixo Educação comentando suas
estratégias, metas e ações logo abaixo.
Sua participação é fundamental!

Objetivo 1: Estimular a criação e a implementação de Observatórios de Moda
em todas as Unidades Federativas do Brasil.

 Estratégia: Manter um banco de dados, informações e conhecimentos.
 Metas: Realizar diagnósticos técnicos e disponibilizar as informações no período

de até 4 anos.
 Ações:

Criar espaço para a pesquisa e a produção do conhecimento em moda e
cultura.
Adquirir ou desenvolver tecnologias de sistemas para apoiar a codificação e
os registros dos conhecimentos em moda.
Disponibilizar os conhecimentos registrados.
Criar projetos de Observatórios de Moda conectados aos Observatórios de
Economia Criativa.
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Publicado 10 de novembro de 2014 em 16:35 | Permalink

– reconhecer os grupos de pesquisa locais (ligados a instituições de ensino ou à
sindicatos) como fomentadores e produtores de informação e conhecimento.

 – ligar os grupos de pesquisa existentes aos Observatórios de Moda e aos
Observatórios de Economia Criativa.

Lucas da Rosa
Publicado 12 de novembro de 2014 em 22:12 | Permalink

Sugiro como META: Realizar, no mínimo, 01 diagnóstico técnico sobre cultura de
moda e disponibilizar as informações digitalmente no período de até 04 anos.
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