
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Relatório Semestral de Atividades de Comunicação Institucional 

2016 

 

1. Introdução 

A área de Comunicação Institucional existia de maneira muito tímida 

na FDRP até meados de 2015, quando a convite do Sr. Diretor, o International 

Office a incorporou. Antes, a Comunicação Institucional resumia-se ao envio 

de e-mails informativos e à atualização do mural digital. Depois de um ano 

de consolidação das atividades, atualmente o setor é uma referência na área 

para docentes, funcionários e alunos da FDRP. Busca-se ainda tornar-se 

referência também para a Imprensa da USP e para a imprensa local, de 

maneira que seja procurada para divulgação de eventos, notícias e 

informações do gênero.  Hoje a Comunicação Institucional é feita a partir de 

um posicionamento estratégico, pensando a informação no contexto da 

sociedade atual e com a busca por uma melhoria contínua, o que pode ser 

observado nas atividades detalhadas abaixo. 

2. Agenda Semanal 

Trata-se de um boletim eletrônico com os eventos e oportunidades de 

interesse da comunidade FDRP. A agenda é enviada semanalmente, às 

sextas-feiras, por e-mail para docentes, funcionários, alunos e contatos da 

imprensa USP e local, ficando também disponível no site da FDRP. 

Percebemos pelo feedback recebido que a Agenda já foi incorporada à rotina 

da comunidade, sendo aguardada por muitos. No primeiro semestre de 2016 



 

 

foram produzidas 20 agendas semanais, enquanto no segundo semestre o 

número chegou a 18, totalizando 38 agendas no ano de 2016. 

Vale notar que na 52ª edição da agenda, ou seja, sua edição 

comemorativa de 1 ano, enviada no dia 07/10/2016, foi realizada uma 

reformulação de sua estrutura e conteúdo com o objetivo de tornar o 

informativo mais interessante para o público. Com a mudança, foi possível 

diminuir ainda mais o número de e-mails enviados para a comunidade FDRP, 

auxiliando a diminuir a superlotação da caixa de entrada dos e-mails. Uma 

medida importante para a essa redução foi a criação da seção [FORA DA 

FDRP], em que são condensadas as notícias externas à Faculdade, mas ainda 

assim relevantes para a comunidade. 

3. Lista de Contatos FDRP/USP 

A FDRP possui uma lista de ramais para uso interno, com o contato 

dos funcionários, docentes, entidades estudantis e números relevantes 

dentro da USP. Este material estava desatualizado. Foi elaborada uma nova 

lista, com as atualizações necessárias e novo layout. Essa lista foi 

amplamente divulgada por meios eletrônicos e distribuída impressa a todas 

as seções/serviços e para os docentes da unidade.  

4. Mídia Social (Facebook) 

No início de 2016, a página da FDRP no Facebook passou a utilizar uma 

linguagem mais informal e a interagir com eventos e acontecimentos reais e 

virtuais. Essa mudança teve uma reação positiva dos usuários, atingindo 

melhor seu público alvo: os estudantes.  Essa interação pode ser 

exemplificada com a postagem interagindo com o “bloqueio do WhatsApp” 

ou com a postagem que faz referência ao lançamento das reactions pelo 

Facebook. 



 

 

Outra interação que teve grande expressividade foi a campanha da 

Semana das Mulheres realizada pela Comunicação. Após uma postagem que 

pedia indicações de mulheres inspiradoras da FDRP, foram realizadas 

postagens diárias durante a semana, com fotos e frases dessas mulheres 

(docentes, funcionárias e alunas). A campanha foi muito elogiada e 

percebemos uma grande alegria das mulheres que participaram em ver seus 

rostos e dizeres como fonte de inspiração. 

Além disso, foram criadas duas seções no Facebook: FDRP em Fotos, 

com publicações semanais, às quartas-feiras, de fotos tiradas pela 

comunidade USPiana e FDRP Gentil, uma campanha da Comunicação para 

que pequenos atos de gentileza contribuam para uma melhor convivência 

na faculdade. O FDRP Gentil é publicado quinzenalmente, às segundas-feiras. 

Sua divulgação é também física com a colocação de cartazes em pontos 

estratégicos do problema abordado. 

Outros conteúdos divulgados na página da Faculdade se referem às 

fotos tiradas em eventos promovidos na unidade. São criados álbuns para 

os eventos realizados mostrando um pouco do ambiente, do público, da 

organização e outros aspectos interessantes de cada evento. 

Também foi criado um álbum onde são apresentadas as fotos das 

bancas de mestrado dos alunos da FDRP, todos identificados por nome e 

contendo também o título de suas dissertações. Essa iniciativa foi bastante 

bem recebida pelo público, que costuma interagir bastante com as 

publicações e parabenizar os alunos que concluem a defesa. 

Essas mudanças fizeram com que a página da FDRP no Facebook 

tivesse um crescimento em 2016 de 56%. Ela passou a ser mais utilizada e 

alimentada mais frequentemente durante o ano, contendo todo o conteúdo 



 

 

divulgado pela equipe de Comunicação e servindo como um meio de 

comunicação mais rápido e de fácil interação com o público. Anexo a este 

relatório estão disponíveis alguns exemplos do que foi abordado nesse item.  

5. Site 

O site direitorp.usp.br é constantemente monitorado pela 

Comunicação, recebe atualização de conteúdo vindo das próprias áreas e 

feitos pela equipe. São atualizados constantemente e sob demanda: notícias, 

banners, eventos e vídeos. A grande maioria das artes gráficas para eventos 

da FDRP atualmente é desenvolvida pela Comunicação.  

6. E-mails 

Alguns conteúdos demandam urgência na disseminação da 

informação, outros se referem a ofícios e portarias internas. Estes e alguns 

outros motivos tornam necessário o envio ocasional de e-mails. Antes disso, 

no entanto, a Comunicação realiza um filtro dos pedidos de divulgação 

recebidos, avalia os que podem ser inseridos na Agenda e os que não têm 

relevância para a comunidade, minimizando assim o excesso de informação. 

7. Mural Digital 

O Mural Digital é mais uma ferramenta para fornecer informações 

rápidas e de grande relevância à comunidade acadêmica. As informações 

destinadas a esta divulgação são condensadas e é realizado um trabalho de 

design gráfico antes da inserção do conteúdo. 

 

 

 



 

 

 

8. Apoio à imprensa 

As ações de Comunicação da FDRP têm trazido visibilidade ao setor. 

Como consequência, diversos veículos de comunicação têm nos procurado 

solicitando entrevistas com docentes da casa. Nesse ano fomos procurados, 

dentre outros, pela Rádio Serra Gaúcha, TV Clube/Band, Laboratório de 

Jornalismo da PUC – RS, Washington Post, Isto É e Rádio UFMG de Jornalismo.  

O papel da Comunicação é ser o intermediário entre a imprensa e o 

docente. Encontramos o professor especialista no tema, passamos o briefing 

da entrevista, vemos a sua disponibilidade e interesse e os colocamos em 

contato. Quando as entrevistas fornecidas são publicadas e temos acesso 

elas são divulgadas na Agenda Semanal e no Facebook sob o tema [FDRP NA 

MÍDIA].  

9. Cobertura fotográfica/jornalística de eventos na FDRP 

Além da elaboração do material de divulgação dos eventos e da 

divulgação dos mesmos, algumas vezes realizamos a cobertura fotográfica 

dos eventos e fazemos uma pequena nota pós-evento. Isso pode ocorrer por 

solicitação do organizador ou por iniciativa da Comunicação, quando o 

evento for de grande importância para a Faculdade. Nesse ano fizemos a 

cobertura dos seguintes eventos: 

 “Semana de Recepção aos Calouros”, durante todas as atividades; 

 “Seminário de Direito Administrativo”; 

 “Jornada de Direito Privado”; 

 “Espanha: porta da Europa para empresas brasileiras”; 

 “Inauguração do Cejusc”; 



 

 

 “Comentários ao Novo Código de Processo Civil e sua Aplicação ao 

Processo do Trabalho”; 

 “VI SPDA – Seminário de Direito Administrativo”; 

 Reuniões de orientação para alunos outgoing; 

 “Festa Junina dos Funcionários da FDRP”; 

 “O Mundo em 90’”; 

 “Corso di Diritto Privato Romano”; 

 “Apresentação da Comissão de Violência de Gênero da FDRP”; 

 “Debate sobre Impeachment”; 

 “Concurso para Professor Titular do Prof. Dr. Umberto Celli Junior”; 

 “24º SIICUSP”; 

 “Seminário de 5 Anos de NAJURP”; 

 “Governança e Compliance: Estratégias e Prevenção à Corrupção 

FDRP”; 

 “Migração Internacional – Prof. Masato Ninomiya 09/11/2016”; 

 “Homenagem à Profª Giselda” 

10. Considerações Finais  

A Comunicação Institucional da FDRP consolidou-se ao longo de 2016. 

A procura para divulgação de eventos na unidade aumentou 

consideravelmente, o facebook passou a demandar mais tempo de atuação, 

seja pelas solicitações de divulgação ou ainda para manter a página no 

contexto a que nos propusemos, a comunicação passou a elaborar artes 

gráficas para a divulgação dos eventos, o que os tornou esteticamente mais 

atraentes. Diversas empresas de comunicação atualmente recebem nosso 

mailing semanal, com as atividades desenvolvidas na FDRP. Assim, passamos 

a ter uma procura maior por parte dessas empresas de entrevistas com 

docentes da casa, a que sempre procuramos atender.  



 

 

O trabalho de Comunicação Institucional flui bem, sem grandes 

percalços. Uma grande dificuldade que tínhamos era a ausência de softwares 

básicos para trabalhar edição gráfica, como Photoshop. Tendo 

conhecimento dessa necessidade, a diretoria prontamente atendeu à 

solicitação de compra e logo este problema deve estar sanado. Dois pontos 

que poderiam, a médio e longo prazo serem melhorados são: a aquisição de 

uma câmera fotográfica semiprofissional para a FDRP e a vinda de um 

funcionário para a Comunicação já que, como o setor exerce duas atividades 

distintas, internacionalização e comunicação, que são desempenhadas pela 

mesma equipe e já que ambas apresentam um grande crescimento, há a 

necessidade de complementar o quadro de funcionários, tanto para 

continuidade dos serviços já prestados quanto para a melhoria dos mesmos.   

  



 

 

 

12. Anexo – Conteúdo do Facebook  

I. O Gráfico abaixo demonstra o crescimento da página da FDRP no 

Facebook neste ano. Em 13 de dezembro de 2015 a página tinha 

3.467 curtidas, em 08 de dezembro de 2016 eram 5.424 curtidas, 

um crescimento de 56%.  

  



 

 

 

II. As postagens abaixo são as postagens inaugurais da Seção FDRP 

em Fotos e da Seção FDRP Gentil. Há também uma postagem que 

ilustra a série de postagens da Semana da Mulher.   

 

 

 



 

 

 

 



 

 

III. As postagens abaixo são algumas com maior alcance e interação 

no ano.  

 

 

 



 

 

IV. As postagens abaixo são exemplos dessa nova abordagem da 

página da FDRP, mais informal e com interações com 

acontecimentos da internet e de fatos reais.  

 



 

 

 

  



 

 

 

V. As postagens abaixo mostram, nos comentários, o feedback 

positivo recebido dos usuários da página.  

  



 

 

  



 

 

 


