
ATA REUNIÃO COM A COMUNICAÇÃO E PRESIDENTE NO DIA 24/02/2021 

às 11h45min. 

Foi realizada reunião para a organização dos eventos do mês de março em comemoração 

ao mês da Mulher, juntamente com o setor de comunicação do CRA-RS (Marluci e 

Camila), a Presidente Cláudia Abreu e a Cons. Izabel.  

Cons. Izabel fez uma contextualização da organização do mês da Mulher, enquanto 

Coordenadora do CRA-RS Mulher interiorização. Em virtude de uma programação 

extensa, Presidente Claudia salientou a importância de planejar com a comunicação o 

trabalho que será realizado. Quanto a programação, em virtude de serem vários eventos, 

ficou definido que os eventos serão realizados via plataforma  google meet, pois poderão 

ser gravados e existe maior interação entre os participantes, após serão lançados no canal 

do youtube e no facebook do CRA-RS pelo setor de comunicação que irá verificar o 

melhor formato, ou completo ou editado.  

Ficou definido que três dos eventos serão ao vivo pelo facebook do CRA-RS que são o 

geral do dia 08/03/2021 com a Vanessa Tobias, o da Comissão NORMIS e da região 

metropolitana nos dias 24 e 31/03 respectivamente. 

Ficou definido que a comunicação irá encaminhar o material gráfico aberto no programa 

FOTOSHOP para que as comissões possam trabalhar e após, conforme já combinado com 

as Comissões e conforme o regulamento CRA-RS Mulher, os mesmos serão 

encaminhados para a Comissão CRA-RS Mulher, para posterior aprovação ou não.  

Quanto a quantidade de apoios que serão colocadas nos cards, Marluci e Camila 

sugeriram formas de divulgar os apoiadores que, de acordo com as mesmas,  seria no 

momento da divulgação, pois consideraram que nos cards ficaria muito poluído, no 

entanto, Izabel salientou que é preciso primeiro ter este material em mãos e então sugerir 

o que pode ser feito ou não.  

Presidente Claudia salientou a importância do planejamento  das ações do CRA-RS para 

o restante do ano de 2021 e para 2022, não incorrendo em ações de última hora e que 

acabam prejudicando a comunicação estratégica do CRA-RS. Este planejamento deverá 

ocorrer com todos os eventos do CRA-RS visando maximizar as ações.  

Ficou decidido que toda a  programação do CRA-RS Mulher será acompanhada pela 

equipe do jornalismo que depois irá disponibilizar o material nas redes sociais.  

O setor de eventos também estará junto acompanhando e dando suporte a todos os 

eventos. O jornalismo irá cobrir os eventos. A Ariele do setor de eventos, irá fazer a  parte 

técnica (criar as salas e acompanhar) os que acontecerão no Meet.  

OBS: Para os eventos no google meet precisa ser feito inscrição e ter certificado de 

participação que deverá ser organizado pelo setor de eventos do CRA-RS.  

Jornalismo ficou de encaminhar as artes e Cons. Izabel irá repassar as Comissões do 

interior e salientar todas as observações feitas pela comunicação e assim poderão ser 

aprovadas ou não, mas Cons. Izabel frisou a importância de ter um padrão para os eventos 

do mês da Mulher no contexto das profissionais da Administração.   

 



 

PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE MARÇO - MÊS DA MULHER: 

        Data : 03/03  -  Quarta-feira  

         Horário: 9 horas às 10h. 

 Plataforma: Facebook do CRA-RS  

 Palestrante: Comissão CRA-RS Mulher e Comissões Interior 

 Tema: A formação da Comissão CRA-RS Mulher e seus desafios.  

 

 🗓️Data : 08/03  -  segunda-feira – AO VIVO PELO FACE 

         Horario : 9 horas 

 Plataforma : Facebook do CRA-RS  

 Palestrante : Vanessa Tobias 

 Tema : Lifelong Learning: a alegria de aprender por toda a vida! 

 

        Horario: 16 horas 

evento CFA Mulher 

 Plataforma : CFA Play 

 

        Horario: 19h15min 

Plataforma: Facebook do CRA-RS 

Programação: Painel -  CRA-RS Mulher Litoral Norte 

Tema: A gestão feminina em tempos de pandemia 

Painelistas: Adm. Nara Maria Müller - A gestão de uma Organização sem fins lucrativos; Adm. 

Ione Sardão - UNISC - Capão da Canoa e Adm. Ludinara Scheffel - UNICNEC - Osório: A gestão de 

cursos de Administração 

 

          Data : 10/03 - Quarta-Feira – CRA-RS MULHER Vale do Taquari com o Núcleo das Mulheres 

Empreendedoras. 

         horário : 19:15h 

 Plataforma: Facebook do CRA-RS 

Programação : Alta performance nos negócios e na saúde. Painelistas: Adm. Ana Kasper e Adm. 

Andrea Prestes. 



 

         Data : 17/03 - Quarta-feira Comissão Planalto  

         horário : 19:15h 

Plataforma : Facebook do CRA-RS 

Programação : Painel - Mulheres e a resiliência nossa de cada dia! 

Adm. Odete Marcante Alves,  

Adm. Marilene Scariot,  

Adm. Edite Zatta  

 

🗓️ Data : 24/03 CRA-RS Mulher Noroeste e Missões- NorMis – AO VIVO PELO FACE 

quarta-feira 

         horário : 19:15h 

 Plataforma : Facebook do CRA-RS 

 Programação: painel falando sobre Saúde, segurança e negócios: como será a nova realidade? 

Com as Adms. Marlize Cargnelutti Tiecker  

Fernanda Pasqualini  

Rozali Araújo dos Santos 

Andrea Prestes  

 

🗓️ Data : 31/03 quarta-feira – AO VIVO PELO FACE  

         horário : 19h15min. 

Plataforma : Facebook do CRA-RS 

 Programação : A Educadora e os desafios de assumir atividades administrativas em IES.  

Admª Cristina Fogaça 

Admª Franciele Fontana 

Admª Luciana Barbosa 

 


