
GLOSSÁRIO 

 

ABGLT  – Associação Brasileira de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais; 

ABIA  – Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids; 

ADPF – Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental; 

ADUFRJ – Seção Sindical dos Docentes da UFRJ; 

AGANIM  - Associação de Gays e Amigos de Nova Iguaçu e Mesquita; 

AI-5  – Ato Institucional de número 5, que foi uma ação do governo militar no período 
da ditadura brasileira; 

ALERJ  – Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; 

APOLGBT  - Associação da Parada do Orgulho de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais de São Paulo; 

App – Aplicativos digitais; 

Banner – Peça gráfica geralmente feita de lona com intuito publicitário; 

Briefing  - é um conjunto de informações ou uma coleta de dados passados em uma 
reunião para o desenvolvimento de um trabalho ou documento. Esse é um instrumento 
muito utilizado em Administração, Relações Públicas, Design e na Publicidade. O 
briefing deve produzir um roteiro de ação para criar a solução que o cliente procura, ou 
seja, é como mapear o problema e, com as pistas identificadas, ter ideias para criar 
soluções; 

BSH – Programa federal Brasil Sem Homofobia; 

Bullying  - é um anglicismo utilizado para descrever atos de violência física 
ou psicológica intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo ou grupo de 
indivíduos, causando dor e angústia e sendo executadas dentro de uma relação desigual 
de poder 

CELGBT/RJ  – Conselho Estadual da População LGBT do Rio de Janeiro; 

CERCONVIDH  – Centro de Referência Contra a Violência e Discriminação ao 
Homossexual; 

CNDC – Conselho Nacional de Combate à Discriminação do governo federal; 

CNJ – Conselho Nacional de Justiça; 

CR – Centro de Referência; 



CRESS – Conselho Regional de Serviço Social; 

CRP – Conselho Regional de Psicologia; 

DDH – Disque Defesa Homossexual; 

Diesp – Diretoria Especial de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas; 

DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis; 

ECO – Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

Eco Bags - Sacola reutilizável, conhecida como sacola ecológica no Brasil.  Espécie 
de sacola que pode ser utilizada diversas vezes. Feitas de pano ou outros 
materiais biodegradáveis.  Seu emprego está relacionado a projetos de sustentabilidade, 
que procuram evitar o uso único de sacos de plástico ou papel que, descartados, poluem 
o meio ambiente; 

Fan Page – Página oficial de determinada instituição, organização, entidade, figura 
pública etc. que arregimenta fãs, isto é, usuários da rede social Facebook que assina e 
recebe os conteúdos difundidos por ela para aquele segmento de usuários; 

Follow up - Lembrete ou reforço de pauta a outro jornalista, por telefone ou contato 
pessoal; 

FHC – Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil; 

Folders - É uma palavra em inglês que pode significar folheto, brochura, flyer. É um 
documento escrito que tem uma dobra (fold em inglês) e tem o objetivo de apresentar 
informações.  

GGB – Grupo Gay da Bahia; 

GDN – Grupo Diversidade de Niterói; 

HUPE – Hospital Universitário Pedro Ernesto; 

IEDE  – Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia; 

LGBT  – Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais; 

MEC  – Ministério da Educação e Cultura; 

Nudiversis – Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade Sexual e dos Direitos 
Homoafetivos da Defensoria Pública do Estado do RJ; 

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil; 

OBSH – Observatório do Programa Brasil Sem Homofobia; 



Outdoor – Peça gráfica geralmente feita de papel, podendo ser veiculada por várias 
estruturas, em espaços públicos; 

PDT – Partido Democrático Trabalhista; 

PEC – Proposta de Emenda à Constituição; 

PL – Projeto de Lei; 

PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro; 

PPS – Partido Popular Socialista; 

PR – Partido da República; 

PRB – Partido Republicano Brasileiro; 

PSB – Proteção Social Básica; 

PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira; 

PSE – Proteção Social Especial; 

PT – Partidos dos Trabalhadores; 

Release - Material informativo distribuído entre jornalistas antes de solenidades, 
entrevistas, lançamentos de filmes etc., com resumos, biografias, dados específicos que 
facilitem o trabalho jornalístico. 

RO – Registro de Ocorrência; 

RSH – Programa estadual Rio Sem Homofobia; 

SAB – Superintendência de Atenção Básica; 

SAS – Subsecretaria de Assistência à Saúde; 

Script - É um texto com uma série de instruções escritas para serem seguidas, ou por 
pessoas em peças teatrais ou programas televisivos, ou executadas por um programa de 
computador. O termo é uma redução da palavra inglesa manuscript, que significa 
“manuscrito”, “escrito à mão”. 

SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária; 

SEASDH – Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos; 

SEEDUC – Secretaria de Estado de Educação; 

SESEG – Secretaria de Estado de Segurança; 

Slogan - Um slogan ou frase de efeito é uma frase de fácil memorização que resume as 
características de um produto, serviço ou até mesmo pessoa; 



Share - Share de audiência de um suporte. Percentagem de tempo que é dedicado por 
cada indivíduo do alvo a visionar um canal/evento relativamente ao tempo total 
dedicado a ver televisão, para o mesmo período. 

Spot - É um fonograma utilizado como peça publicitária em rádio, feita por uma 
locução simples ou mista (duas ou mais vozes), com ou sem efeitos sonoros e música de 
fundo.  

STF – Supremo Tribunal Federal; 

SUAS – Sistema Único de Assistência Social; 

SuperDir – Superintendência de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos da SEASDH; 

TCC – Trabalho de conclusão de curso. 


