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3 de setembro de 2021 

 

 

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

 

 

Foram realizados em agosto encontros de capacitação com a equipe para explicar o que 

são e como se realizam os EVENTOS NELB. Nessa esteira foram empenhados esforços 

na organização de eventos e na calendarização dos mesmos, dado o hiato sem que 

houvesse eventos planejados de forma mais concreta. Assim foi organizado para o dia 08 

de setembro o evento “(CPP) O Fantasma do Poder Moderador: Como uma ideia pode 

contribuir para a erosão constitucional”, que já se encontra em fase de divulgação. 

 

De forma coordenada com a comunicação foi divulgada a Chamada para Mediadores de 

eventos do NELB, e membros da Mesa do NELBCast. Apesar da baixa adesão, já para o 

evento de 8 de setembro, o mediador será um dos inscritos nessa chamada, o Felipe 

Dornelas, que inclusive é autor de um artigo no último número da nossa revista e foi 

extremamente bem recomendado. 

 

Relativo ao planejamento futuro, há a expectativa de um evento de Direito Penal organizado 

com o auxílio da Diretora da Pedagógica, Mileny Silva, cujas datas aventadas seriam 15 ou 

29 de setembro. Para o dia 23 de setembro está se tentando organizar, em parceria com a 

SEACAD o evento Seminário Setembro Amarelo. A ideia seria tratar sobre a saúde mental 

porém de maneira mais específico com relação à saúde mental dos estudantes, sendo esse 
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o tema do primeiro painel. No segundo painel se trataria especificamente de distúrbios de 

aprendizagem, mas usaremos o tema problemas de aprendizagem para tornar a 

abordagem mais leve. Uma das participações confirmada é a da psicóloga do Gabinete de 

apoio Psicológico da Faculdade. 

 

Outros projetos estão sendo aventados. Os assessores estão sendo chamados para ajudar 

no projeto dos eventos para distribuir melhor as tarefas e não ficar exaustivo pra nenhum 

deles. Inclusive aqueles em fase de entrega de relatórios estão sendo incumbidos dos 

projetos com a perspectiva mais à frente. 

 

Com os nossos melhores cumprimentos, 
 

 

 

Sandro Parente 

Diretor 

 

 

Thainara Nascimento 

Diretora 
 


