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

 

 

Nos últimos dias tivemos a segunda reunião ordinária com a equipe, em geral da Diretoria 

de comunicação. Os principais pontos de discussão abordados, nesta reunião foram 

atrelados ao feedback fornecido tanto pela presidência quanto pela diretoria pedagógica, 

diante da formulação de propostas colocada em reunião para a gestão de redes do NELB, 

no qual parte da equipa de Comunicação esteve presente, e entregou um PDF com o 

conteúdo final da reunião. Este PDF foi analisado pelos Diretores de Comunicação, pela 

Direção Executiva, pelo Conselho de Presidentes e pela Diretoria Pedagógica por haver 

determinados projetos e assuntos de cunho pedagógico a serem abordados. Nesse sentido, 

as informações necessárias à reformulação de algumas propostas, extinção e 

aproveitamento de ideias sugeridas, foram passadas a equipe responsável pela gestão das 

redes.  

 

No seguimento da reunião, entre os diretores foi discutido e acordado como seria feita a 

alteração de algumas senhas, e os acessos às redes do Núcleo, tendo em vista que estas 

se mantinham as mesmas desde gestões anteriores.  Foi organizada a redistribuição de 

senhas a nível interno entre os membros competentes da Diretoria de Comunicação, com 

o objetivo de gerir estas redes, no sentido de publicação de conteúdo, análise de dados a 

médio e longo prazo para fins de organização continuada das próximas prestações contas.  
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Em relação ao trabalho da equipe de produção de artes para divulgação, foi reforçada pelos 

diretores a necessidade de se marcar uma nova seção das aulas/tutorias do programa 

Adobe Illustrator, para reforçar as competências da equipa e sanar algumas dificuldades 

que vem se apresentando no uso da plataforma e na instalação em alguns sistemas 

operacionais. Nesta seara, foi solicitado aos diretores a divulgação, das seções anteriores, 

que foram gravadas e no presente momento, foram divulgas a equipa, por meio de um Link 

compartilhável.  

 

Dentro das competências coletivas da comunicação, com a direção pedagógica, foram 

produzidos, publicados e divulgados comunicados sobre resultados de candidaturas de 2ª 

fase de Mestrados e Doutoramentos, novas informações atreladas a entrega dos relatórios 

do mestrado e doutoramentos de 2019/2020. Já, no âmbito da competência compartilhada 

com a diretoria de eventos, foi publicada e divulgada, a arte do evento “(CPP) O Fantasma 

do Poder Moderador: Como uma ideia pode contribuir para a erosão constitucional”. Por 

fim, foi igualmente produzida, publicada e divulgada a Chamada para Mediadores de 

eventos do NELB, e membros da Mesa do NELBCast. 

 

Com os nossos melhores cumprimentos, 
 

 

 

Bruna Lebre 

Diretora 

 

 

Victor Gabriel 

Diretor 
 


