INSCREVA-SE!
CONVOCATÓRIA PARA PROJETOS
Laboratório de Emergência | COVID 19
SOLIDARIEDADE, EXPERIMENTAÇÃO E COLABORAÇÃO SOB CONDIÇÕES DE ISOLAMENTO

1. Introdução
Dada a situação de isolamento devido ao coronavírus, convidamos você a
criar iniciativas colaborativas nos próximos 15 dias em quatro fases:
· Chamada de ideias e propostas:mapeamento de necessidades e coleta
de boas propostas para enfrentar a situação atual. Podem ser novas
ideias ou projetos que estão em andamento em outros lugares. Ou
iniciativas que estão trabalhando em pequena escala e desejam
expandir seu alcance.Inscreva seu projeto ou ideia nessa chamada.
· Formação de equipe:o laboratório facilita a conexão dessas ideias
com pessoas que desejam colaborar (usaremos Telegram ou WhatsApp).
· Desenvolvimento colaborativo de um primeiro protótipo:Estruturação
e execução da ideia inicial. Plantão com cientistas e outros
profissionais.
· Compartilhamento de resultados:as equipes documentarão o processo
de trabalho e compartilharão (em um vídeo) os resultados da
experiência, a possível continuidade e a implementação do projeto.

Os projetos serão desenvolvidos de forma colaborativa por equipes
multidisciplinares
de
pessoas
que
se
inscreverão
para participar
voluntariamente assim que a proposta for publicada na plataforma. Os
colaboradores são estudantes, pesquisadores, profissionais e ainda pessoas
que desejam se comprometer com alguma causa.
Esta chamada é dirigida a qualquer pessoa ou grupo interessado em
apresentar propostas dentro das áreas temáticas abaixo, 
sobretudo para
propostas partindo de, e voltadas para, periferias rurais e urbanas.
Independentemente
do
seu
nível
de
treinamento,
especialização ou
experiência dos proponentes.
Áreas temáticas
· Divulgação científica, ciência e sociedade (como comunicar fatos
científicos para diferentes realidades sociais e étnicas, combate a
fake news,criação de meios de comunicação de ciência)
· Modelagem, dados, coleta e exibição de dados científicos e sociais
· Sistemas de produção e apoio a pequenos agricultores

· Escoamento, distribuição de mercadorias e sistemas de doação
(alimentos, itens de higiene pessoal, medicamentos)
· Redes solidárias para comunidades e bairros (
assessoria jurídica,
sistemas de partilha, sistemas de ajuda, sistemas de comunicação)
· Recursos educacionais e ocupacionais para idosos, adultos e crianças
· Redes de autocuidado e socorro para mulheres em situação de violência
. Ciência e Saúde
· Difusão cultural
· Inclusão digital: acesso a computadores, smartphones e internet,
alfabetização digital
. Fabricação maker, segurança sanitária e aparelhagem hospitalar

2. Apresentação de propostas:
Enviar um email para l
abdeemergencia@silo.org.brcom o título “Laboratório
de Emergência”, contendo as seguintes informações:
Dados do contato
· Nome
· Organização (se houver)
Dados do projeto
· Título
· Descrição (incluir objetivos, necessidades às quais responde,
beneficiários, área geográfica de atuação)
· Perfil(s) dos colaboradores para o projeto
· Plano de trabalho possível (cronograma provisório, etc.)
. Link para grupo de whatsapp ou telegram criado para
desenvolvimento do projeto (compartilharemos esse link com os
colaboradores inscritos para seu projeto)
. Se possível uma foto ou imagem para divulgação
Entende-se que o Laboratório de Emergência é uma proposta colaborativa que
busca que os projetos e soluções gerados aqui atinjam o maior número
possível de pessoas. Como tal, eles devem trabalhar sob uma lógica aberta e
participativa que permitam sua replicação e adaptação a outros contextos.

3. Desenvolvimento da proposta:
Tantas propostas serão desenvolvidas quanto pudermos gerenciar juntos. Os
projetos serão autogeridos a partir de grupos de whatsapp ou telegram.

Propomos um calendário indicativo para o desenvolvimento ágil de projetos.
Sugerimos alguns marcos para tentar ir todos juntos nas diferentes fases.
O laboratório não oferece recursos financeiros ou materiais para o
desenvolvimento do projeto. Em cada caso, será avaliada a maneira de
conectar o projeto a potenciais colaboradores que possam contribuir com os
recursos necessários para sua implementação.

Calendário do Laboratório de Emergência
· Chamada de idéias e propostas. A
té quarta-feira 21.04 às 22h
· Chamada de colaboradores. 
Até domingo 25.04 às 22h
· Criação de equipes. S
egunda-feira 26.04
· Planejamento de trabalho. 
Terça-feira 27.04
· Desenvolvimento de um primeiro protótipo. A
té sábado 01.05
· Apresentação dos primeiros resultados e proposta de
implementação. 
Domingo 02.05 (manhã e tarde)

Documentação
Para facilitar a replicabilidade dos projetos, todo o processo deve
ser documentado. Criamos um guia para facilitar e orientar esta
documentação.

4. 
PERGUNTAS FREQUENTES
Se você tiver alguma dúvida, escreva-nos para: 
labdeemergencia@silo.org.br
.

ESSA É UMA INICIATIVA EM PARCERIA COM:
AMEREK
DATALABE
FRENA LA CURVA
GAMBIOLOGIA
GÊNERO E NÚMERO
HORTA INTELIGENTE
INSTITUTO PROCOMUM (LAB PROCOMUM)
LAB INVENTA
OLABI
PRETALAB
SEGURA A ONDA
A REBELDIA
SILO ARTE E LATITUDE RURAL

ESSA CHAMADA É INSPIRADA NA CONVOCATÓRIA DO LABORATÓRIO CIDADÃO DISTRIBUÍDO
- 
FRENA LA CURVA- REALIZADO EM MARÇO DE 2020 NA ESPANHA.

