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5 de outubro de 2021 

 

 

Assunto: Diretoria de Comunicação - Relatório de atividades e 
planejamento setembro/outubro 2021. 

 

 

A Diretoria de Comunicação passou por uma transição de liderança no início de 

agosto e desde então trabalham como diretores Victor Gabriel e Letícia Bittencourt. 

 

Anterior a essa transição ouve uma reunião na qual foram abordados tópicos como 

a organização das redes, ferramenta para confecção de artes e distribuição de 

competências. Foi apresentado um projeto para nova movimentação das mídias que serão 

oportunamente reanalisados pela Direção Executiva, pelo Conselho de Presidentes e pela 

Diretoria Pedagógica. 

 

Foi constatada a necessidade de realizar uma nova chamada de assessores pois o 

número que se possui não está atendendo as necessidades da Diretoria em razão de time 

nas respostas, produção ágil de artes, edição de vídeo e manuseio das ferramentas. 

 

A Diretoria de Comunicação atuou na divulgação dos seguintes eventos, assim como 

comunicados oficiais, de 03 de agosto a 05 de outubro: 

 Chamada para assessores (Diretoria Pedagógica); 

 Comunicado de Candidatura de Mestrado e Doutoramento; 
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 Inquérito de prorrogação de prazo em mestrado e doutoramento em razão de 

parentalidade e enfermidade; 

 Programa de apadrinhamento (primeira chamada); 

 Comunicado – Resultados das candidaturas 2ª fase; 

 Chamada para mediadores; 

 CPP- O Fantasma do Poder Moderador; 

 Comunicado: Alteração no funcionamento e adiantamento do início do ano 

letivo 2021/22; 

 CPP- O sistema midiático no direito penal; 

 Inquérito- Notas dos Relatórios do ano curricular 2019/2020; 

 Programa de Apadrinhamento (segunda chamada); 

 I Seminário Setembro Amarelo; 

 Comunicado de Funcionamento do Ano Letivo 2021/2022; 

 Inpodderales – Repercussões da pandemia nos processos eleitorais; 

 CPP- Construção de Direitos Fundamentais no Brasil; 

 Brasil, Desafios e Soluções – Randolfe Rodrigues; 

 Visitas Guiadas; 

 

Informa-se que os membros da diretoria responsáveis pela produção de artes pelo 

Adobe Illustrator ainda encontram dificuldades de utilizar a plataforma, reforçando a 

necessidade dessa diretoria em realizar uma nova chamada de assessores com 

habilidades específicas. 

 

Também está sendo criada uma planilha analítica para demonstração da evolução 

das redes a nível de crescimento de seguidores, engajamento, alcances, curtidas, 

interações e etc, que será apresentada a cada 6 meses. 

 

A Diretoria de Comunicação pretende realizar na próxima semana uma reunião com 

todos os seus membros para otimizar suas funções e redistribuir competências. 

Oportunamente, informa que as tratativas com a Diretoria de Eventos têm fluído com 

produtividade. 

 

Em reunião com a Diretoria Executiva e Diretoria Pedagógica, foi tratado de formas 

de abordagem, tempo de resposta, padronização de procedimentos, assim como a 
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necessidade de orçamento mínimo para ser utilizado no impulsionamento das redes para 

ampliar seu crescimento. 

 

 

Por fim, os próximos eventos a serem trabalhados no mês de Outubro pela 

Comunicação serão o Seminário do Outubro Rosa e o evento de Direito do Trabalho, assim 

como iremos reorganizar as funções dos novos assessores e suas devidas competências. 

 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

Letícia Bittencout                                                               
Diretora da Direção de Comunicação do Núcleo de 

Estudos Luso-Brasileiro  

 

 

Victor Gabriel 
Diretor da Direção de Comunicação do Núcleo de 

Estudos Luso-Brasileiro 


