III PRÓ-ENSINO: MOSTRA ANUAL DE ATIVIDADES DE
ENSINO DA UEL
18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2021

ADESÃO À MÍDIA SOCIAL INSTAGRAM DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO
COMPLEMENTAR REDES E MÍDIAS DO EAAJ/UEL

Willian Sakamoto Santini, Eliane M. S. Jovanovich, Juliana Kyosen Nakayama
E-mail para contato: sakamoto.santini@uel.br
Trabalho vinculado ao Programa de Formação Complementar nº 802/2020
Resumo
São diversos os impactos decorrentes da evolução da tecnologia, no campo da
comunicação observa-se a adoção crescente de plataformas digitais,
principalmente após a demanda consequente da pandemia. Em consonância
com esses avanços, o Programa de Formação Complementar Redes e Mídias
do Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos (EAAJ/UEL) conta com a
colaboração da bibliotecária Dra. Eliane M. S. Jovanovich e da professora Dra.
Juliana Nakayama que fazem a gestão das mídias sociais do EAAJ com a
intenção de ocupar ambientes digitais e promover a disseminação de
informações jurídicas e informes do escritório e de sua biblioteca setorial
(BSEAAJ). Em agosto de 2021 iniciaram as publicações no Instagram do
EAAJ4 em complemento às postagens no Facebook. Objetivou-se ampliar os
canais de comunicação com o público, buscando a democratização do acesso
à informação. No Instagram são compartilhados eventos, chamadas para
trabalhos e informações relacionadas às atividades do EAAJ. Até o momento,
foram realizadas 22 postagens, com uma média de 38 curtidas e 3 comentários
cada. O conteúdo foi composto por imagens estáticas e o recurso dos stories
foi pouco utilizado. O perfil possui 327 seguidores, entre os quais encontram-se
discentes, docentes, egressos, perfis institucionais e demais membros da
comunidade. Por fim, observa-se que a adesão vem demonstrando-se
compatível com o número atual de seguidores, por se tratar de uma atividade
que exige constante produção de conteúdo e implementação. Para o próximo
ano, pretende-se aumentar o alcance desta mídia com a produção de novos
conteúdos pelos alunos do projeto.
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