
Relatório final
Apresentação

Site

O evento já é tradição
na Escola de Direito

desde 2013

87 palestras,
entre conferências,

congressos, simpósios,
 seminários, palestras,

workshops, oficinas
e lançamentos de livros;

Aberto ao público em geral, 
incluindo estudantes da Escola 
de Direito, estudantes de outras 
Escolas da PUCPR e de outras 
universidades, e profissionais 
da área;

100% online

Confira a Divulgação 
do Universitas

Desempenho geral das etapas de divulgação externa, 
comunicação externa e transmissões ao vivo:

Comunicação Externa Comunicação Interna

865 cliques no link18 publicações

28.206 impressões

197 interações

92 cliques no link

10 compartilhamentos

14 lives

1.908 visualizações

13 novos inscritos

1.502 espectadores únicos

18,7% retenção de 
público média

Transmissão ao Vivo

Divulgação nas redes
sociais e site

Blackboard e Newssletter YOUTUBE

O site foi produzido internamente, pelo time de Comunicação PUCPR.

A plataforma permanecerá ativa.

CONFIRA O QUE ACONTECEU EM 2021 

Participação

Ação Social 
Doações

Organização

1.712
INSCRITOS

9.881
PARTICIPAÇÕES

600 R$ 14.000,00 204KG
ALIMENTOSPESSOAS 

DOARAM

A ação social desta edição foi realizada em parceria com a campanha de 
combate à fome do Grupo Marista: “Quando o amor resiste a fome desiste”;

Foram abertas duas possibilidade de doações: em dinheiro (via boleto ou 
pix), com informações detalhadas no próprio site da campanha e/ou 

alimentos in natura, sendo deixados na secretaria da Escola de Direito.

Como esta edição foi 100% online por conta da pandemia, o evento teve 
baixo investimento;

Com o saldo da verba destinada ao evento, foram adquiridas 500 ECOBAGs 
sustentáveis para presentear os doares com maior valor, tanto em dinheiro, 

quanto em alimentos in natura;

As ECOBAGs, foram adquiridas de uma empresa que trabalha com resíduos 
descartados por indústrias. Além disso, esta empresa emprega mulheres em 

situação de vulnerabilidade social;

As doações seguiram um critério de valores mínimos, descritos no 
regulamento no site do evento.
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