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A natureza dinâmica, diversa e plural de uma Uni-
versidade, o cenário de instabilidade política 
e econômica dos últimos anos e o desenvolvi-

mento de novas tecnologias impõem desafios diários 
à área de comunicação da UFG, levando a uma rein-
venção constante para que suas práticas estejam cada 
vez mais em consonância com essa realidade. Nesse 
contexto, cabe aos servidores, bolsistas e estagiários 
da Assessoria de Comunicação (Ascom/UFG) a busca 
por uma melhor compreensão dos processos comu-
nicacionais, para atuar em prol de uma comunicação 
pública, ética e socialmente comprometida.

No período de janeiro de 2014 a dezembro de 2017, 
a Assessoria de Comunicação da UFG passou por di-
versas transformações e grande parte das ações foi 
desenvolvida na perspectiva da integração entre as 
áreas de Jornalismo, Publicidade Institucional e Re-
lações Públicas. O planejamento de comunicação foi 
realizado em conjunto anualmente, o que possibilitou 
a melhoria das ações e ampliou a visão de todos.

Além disso, as três áreas da Ascom foram fundamen-
tais na construção da Política de Comunicação da 
UFG, processo que também envolveu trabalhos con-
juntos com a Rádio Universitária, a TV UFG e a Facul-
dade de Informação e Comunicação (FIC).

Nestes anos de gestão, a equipe de Jornalismo desen-
volveu atividades como: atualização e monitoramen-
to do Portal UFG; cobertura jornalística e fotográfica 
de eventos; produção da versão impressa e online do 
Jornal UFG; relacionamento com a imprensa; produ-
ção do Boletim Informativo eletrônico; produção e lo-
cução do boletim para a Rádio Universitária.

Por sua vez, a equipe de Relações Públicas desenvol-
veu eventos institucionais como colações de grau, 
posses, inaugurações e títulos eméritos, além de 
ações de comunicação interna como mural institucio-
nal, eventos internos da Reitoria, Baile e aniversário da 
UFG e envio de convites de aniversário. Vale destacar a 
mudança na Resolução que regulamenta os procedi-
mentos para as cerimônias de colação de grau, a partir 
da avaliação do formato das cerimônias.

A atuação de forma integrada foi realizada nas redes 
sociais da Universidade, tendo sido criado o perfil ofi-
cial da UFG no Instagram e aperfeiçoados a linguagem 
e o formato das publicações no Facebook e no Twitter, 
o que aumentou o engajamento com os públicos nos 
últimos quatro anos. 

Da mesma forma, as equipes de Jornalismo e Rela-
ções Públicas criaram o Projeto Visibilidade UFG, tendo 
como foco a divulgação científica e demais assuntos 
produzidos na Universidade a partir da produção de re-
leases para a imprensa, do atendimento às demandas 
dos veículos de comunicação, do clipping de notícias e 
dos relatórios de auditoria de imagem.

Já a Publicidade Institucional foi responsável pelo 
zelo da marca UFG e pela elaboração de conceitos e 
da identidade visual para eventos e campanhas. Nes-
tes quatro anos a equipe ampliou o atendimento de 
demandas de produção de materiais para a divulga-
ção de eventos das unidades acadêmicas, órgãos e re-
gionais da UFG e destacou-se também pela produção 
de campanhas institucionais de assuntos como trote, 
assédio, economia de energia, prevenção de uso de 
drogas, entre outros. 
 
Nas páginas seguintes apresentamos o relatório de ati-
vidades 2014-2017, o trabalho em equipe e integrado 
contribuiu para a melhor estruturação dos processos 
comunicacionais da Assessoria de Comunicação da 
UFG, bem como para ampliar o reconhecimento da 
Universidade no âmbito local, nacional e internacional. 
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O Portal UFG é um dos veículos de co-
municação que possui maior impacto 
e alcance na comunidade interna e ex-
terna. Atua na divulgação jornalística e 
científi ca de maneira acessível, visando 
atender as demandas por informações 
dos diferentes públicos, incluindo a 
imprensa, que se utiliza do Portal UFG 
como fonte de pautas jornalísticas. En-
tre 2014 e 2017 foram mais de 10 mi-
lhões de acessos à página principal da 
Universidade, que também oferece à 
comunidade a opção do “Fale conosco”. 
Nestes quatro anos foram respondidos 
cerca de 9.500 e-mails, e somente em 
2017, foram respondidos mais de 7.600 
e-mails. Nestes anos o Portal UFG pu-
blicou cerca de 1500 eventos e mais de 
3 mil notícias e editais.

Em 2014, o veículo passou por uma re-
estruturação de layout e conteúdo, tor-
nando-se uma plataforma mais amigá-
vel, com ferramentas de acessibilidade 

Portal UFG
O desafi o de ser
a porta de entrada 
da Universidade

e interação com as redes sociais. A re-
formulação foi planejada por uma equi-
pe composta por professores da Facul-
dade de Artes Visuais (FAV), Centro de 
Recursos Computacionais (Cercomp) e 
membros da Ascom/UFG. Adotou-se a 
opção de estabelecer três menus ho-
rizontais principais: Notícias, Eventos 
e Inscrições Abertas, o que favoreceu 
uma navegação mais fl uida. 

Em 2015, com a implementação do 
novo layout, os textos, fotos e telefo-
nes dos menus fi xos foram atualizados. 
A partir de então, a atualização dos 
menus fi xos do Portal UFG é realizada 
frequentemente, para corresponder ao 
perfi l dos visitantes da página que bus-
cam por informações da Universidade. 

Paralelamente, o Portal UFG passou 
pelo estabelecimento de parâmetros 
para a uniformidade de fotos, banners 
e imagens em geral. Com a participa-
ção das Assessorias de Comunicação 
de todas as Regionais da Universidade, 
foi criado em 2016 o Manual de reda-
ção para sites da UFG, para orientar os 
administradores de sites com o domí-
nio UFG e que, em sua grande maioria, 
não possuem formação jornalística. 
De forma prática e objetiva, o material 
oferece as diretrizes para que todos os 

menus sejam alimentados de manei-
ra satisfatória e padronizada. Também 
em 2016 todas as páginas de notícias, 
editais e eventos ganharam botões 
de compartilhamento para Twitter e 
Facebook, o que tem garantido maior 
alcance do conteúdo divulgado, espe-
cialmente para publicações de prêmios 
e pesquisas. 

Adequação para o futuro

Nestes últimos quatros anos, um dado 
em específi co salta aos olhos: o aumen-
to dos acessos por smartphones. Em 
2014, 12% dos usuários do Portal UFG 
tinham como plataforma de acesso 
seus celulares. Em 2017, 35% dos aces-
sos foram realizados  utilizando este 
equipamento. 

Esta alteração demanda que sejam 
cada vez mais pensadas alternativas 
para garantir a melhor navegabilidade 
possível aos usuários. Atualmente, não 
basta apenas uma adequação de fotos 
ou textos para que os conteúdos se en-
caixem melhor nas telas menores, mas 
é necessário que sejam avaliadas al-
ternativas para este novo público, que 
demanda cada vez mais interatividade. 
Este sem dúvida é o maior desafi o do 
Portal UFG para os próximos anos.
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PORTAL UFG

Portal UFG em 2017. 
As alterações no 
layout e a melhor 
utilização dos critérios 
de noticiabilidade 
tornaram o Portal 
UFG mais acessível e 
organizado

FONTE: Arquivo Ascom/UFG

FONTE: Arquivo Ascom/UFG

Portal UFG em 2013. 
O excesso de menus 
e imagens difi culta-
va a navegação dos 
usuários
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JORNAL

O  Jornal UFG  completou 11 anos de 
existência em 2017, chegando à sua 92ª 
edição. Em 2014, uma pesquisa mostrou 
quem eram os leitores e como era a lei-
tura da publicação. Percebeu-se que o 
jornal é lido por docentes e discentes, 
sobretudo da pós-graduação,  e visto 
com um espaço de socialização do co-
nhecimento.  

Em 2015, a publicação passou por uma 
reformulação gráfi ca e editorial, com 
nova identidade visual, conteúdos mais 
fl uidos, nova tipografi a e diagramação 
mais leve. Passou-se ainda a utilizar no-
vos recursos gráfi cos e digitais, como 
os QR Codes, que levam o leitor a novas 
experiências por meio dos smartphones, 
como vídeos, documentos e outras infor-
mações sobre o tema das reportagens. 

Jornal UFG
Um espaço 
de divulgação 
da Universidade
e de refl exão sobre
a sociedade

Além de ser um espaço de divulgação 
das ações de ensino, pesquisa e exten-
são da Universidade, o  Jornal UFG  se 
destaca por trazer reportagens aprofun-
dadas sobre temas da atualidade e con-
tribui para a discussão de assuntos de 
interesse de toda a sociedade. Para que 
esse conteúdo seja cada vez melhor, foi 
construída uma parceria com a Rádio 
Universitária e a TV UFG, produzindo re-
portagens conjuntas e a editoria Mesa-
-Redonda, que traz convidados para dis-
cutir temas sociais relevantes.

De 2014 a 2017 foram produzidas 27 
edições, com tiragem mensal de 6 mil 
exemplares e 8 edições por ano. Em 
2017, foram implementadas ações com 
o objetivo de aumentar o número de lei-
tores da publicação.  Foi disponibilizada 
a assinatura do Jornal UFG para todos os 
interessados, vinculados ou não à Uni-
versidade. O cadastro é feito no site da 
Ascom (www.ascom.ufg.br) e o jornal é 
enviado para os endereços cadastrados, 
que já somam aproximadamente 1500 
assinaturas. Com isso,  cresceu a intera-
ção do público com a equipe, sugerindo 
pautas, enviando críticas,  elogios e su-
gestões de novas seções. 

O Jornal UFG também está disponível 
em versão online no site:  www.jornalu-

fgonline.ufg.br. Com o compartilha-
mento das matérias nas redes sociais, 
percebe-se um aumento signifi cativo 
na leitura do material nessa versão, 
o que leva a publicação a um alcance 
bem maior do que seria apenas com a 
edição impressa.

FONTE: Arquivo Ascom/UFG
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Cartões de Aniversário

Buscando reconhecer a importância de 
cada colaborador e parabenizá-los pelo 
aniversário, há alguns anos a Assessoria 
de Comunicação da UFG envia cartões 
de aniversário em nome do reitor para 
todos os servidores ativos e aposen-
tados da Universidade. A cada ano, a 

equipe de Relações Públicas, juntamen-
te com a de Publicidade Institucional, 
elabora a arte do cartão, que após a 
aprovação da Reitoria é encaminha-
do para impressão. Por meio de mala 
direta, a equipe de Relações Públicas 
endereça e encaminha para cada cola-
borador, atenta para que o cartão che-
gue em mãos o mais próximo da data 
de aniversário possível.

Mural

O Mural da Reitoria nasceu no ano de 
2014 com o intuito de mostrar o tra-
balho desenvolvido em cada departa-
mento e, sobretudo, seus servidores. A 
ideia era simples e consistia em um tex-
to explicando o trabalho do departa-
mento, com uma foto de cada servidor 
e seu cargo. Durante os anos de 2014 e 
2015 foram produzidas 12 edições, com 
a participação de 250 servidores e 15 
departamentos. 

Comunicação
Interna 
Promovendo
o reconhecimento 
e a visibilidade dos 
colaboradores

Mural da Reitoria em 2017, com nova abordagem e dia-
gramação.

Em 2016, surgiu uma nova proposta 
com o objetivo de produzir matérias 
com os colaboradores. As editorias 
têm temas como fi lmes, séries, músi-
cas, animais, hobbies e viagens. Neste 
período, foram produzidas 15 edições, 
com a participação de 90 servidores e 
40 matérias. 

Cartão de aniversário 2016.

Cartão de aniversário 2017.
Mural da Reitoria em 2014, nesta edição promovendo 
o Baile da UFG
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O Boletim Informativo da UFG tem o ob-
jetivo de levar aos diferentes públicos 
uma seleção de notícias da Universida-
de, eventos e clipping com reportagens 
sobre a UFG veiculadas na imprensa. En-
viado por e-mail, é um instrumento de 
comunicação direcionada, atuando de 
forma complementar aos outros veícu-
los institucionais. Em quatro anos, foram 
enviados cerca de 350 boletins.
 
De 2014 a 2016, o Boletim Informativo 
foi enviado duas vezes por semana (uma 
vez nos períodos de férias) para os e-
-mails de pessoas que se cadastraram 
para o seu recebimento. Depois de um 
período de reestruturação da estratégia, 
e com a implantação do Sistema Integra-

Boletim 
Informativo
Eletrônico

Divulgando a 
UFG para toda a 
comunidade 

do de Gestão (SIG), o Boletim Informati-
vo foi retomado no segundo semestre 
de 2017, a partir do Módulo Comunica-
ção, passando a ser enviado para toda a 
comunidade acadêmica: servidores do-
centes e técnico-administrativos e estu-
dantes de graduação e pós-graduação.

Às terças-feiras é enviado o Boletim In-
formativo - Notícias, com a seleção das 
notícias da Universidade e editais com 
inscrições abertas. Às quintas-feiras é 
encaminhado o Boletim Informativo - 
Eventos, que passou a incluir todos os 

eventos da semana, de todas as Regio-
nais da UFG.

Boletim informativo 2014-2016

Boletim informativo 2017

Boletim informativo 2017
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Criando 
campanhas, 
impulsionando
a UFG

Publicidade
Institucional

A Publicidade Institucional é responsá-
vel por desenvolver campanhas e mate-
riais publicitários para a gestão, unida-
des acadêmicas e regionais da UFG. O 
principal objetivo é divulgar o trabalho 
acadêmico, científi co e cultural da Uni-
versidade. Em cada conta atendida pela 
Publicidade Institucional são produzidos 
diversos tipos de peças, como cartazes, 
panfl etos, outdoors, banners de site, en-
tre outros. 

O serviço é oferecido com o intuito de 
criar identidades visuais padronizadas, 
com qualidade  e uso adequado da mar-
ca e nome UFG.  De 2014 a 2017, foram 
realizados aproximadamente 677 aten-
dimentos de contas e cerca de 1.575 pe-
ças foram produzidas.

A maior demanda é por materiais para 
divulgação de eventos das unidades 
acadêmicas e institucionais, como o 
Conpeex e o Espaço das Profi ssões.
Além disso, são elaboradas diversas ar-
tes gráfi cas para laboratórios, núcleos de 
pesquisa, projetos de extensão e para 
programas de pós-graduação da UFG.

Algumas campanhas produzidas

Campanha Trote 2015 Campanha Espaço das Profi ssões 2015

Campanha Conpeex 2015Campanha Avaliação Institucional
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Informação, 
diversão e interação: 
a UFG em memes, likes
e compartilhamentos

Redes Sociais

Visando uma comunicação estratégica e 
de alto alcance, a partir de 2014 foi cria-
da a equipe de Redes Sociais na Ascom/
UFG, formada por servidores, bolsistas 
e estagiários das áreas de Jornalismo, 
Relações Públicas e Publicidade e Pro-
paganda, que atuam de forma integrada 
para produzir conteúdos de divulgação 
da Universidade. Em 2016,  a construção 
do planejamento anual para as redes so-
ciais possibilitou maior interação e  ade-
quação da linguagem direcionada aos 
públicos da UFG.

Twitter
A primeira inserção da UFG nas redes 
sociais foi com a criação do seu perfi l 
ofi cial no Twitter, em 2009, e consistia 
em replicar automaticamente as publi-
cações feitas no Portal UFG. Em 2014, as 

publicações foram reformuladas para 
uma linguagem mais direta e especí-
fi ca, compartilhando os conteúdos do 
Portal e do Jornal UFG. Em 140 carac-
teres, o objetivo passou a ser informar 
e interagir com os públicos de maneira 
informal e divertida.

As publicações passaram a usar me-
mes, gifs e textos criativos, permitin-
do uma quantidade maior de pos-
tagens diárias em relação às outras 
redes da UFG. Além disso, o perfi l 
cresceu muito em números de segui-
dores: em 2014 eram cerca de 40 mil, 
já em  2017 foi alcançada a marca de 
180 mil seguidores.

Facebook
A página ofi cial da UFG no Facebook 
foi criada em 2012 e sua manutenção 
era realizada com a publicação de no-
tícias do Portal UFG. Em 2014, a forma 
de gerir a página foi reformulada, tendo 
como objetivo aprimorar a inserção da 
UFG nas redes sociais, com o planeja-
mento de conteúdos para as postagens. 
Naquele ano houve um aumento de 
13.984 curtidas e a página atingiu cerca 
de 44 mil curtidas. A média de visualiza-
ções das publicações da página foi de 
cerca de 5 mil pessoas.

O ano de 2015 seguiu com o gerencia-
mento das redes pautado no planeja-
mento e a página chegou a aproxima-
damente 51 mil curtidas. A principal 
preocupação era a publicação de con-
teúdos que interessassem e informas-
sem aos públicos. 

Em 2016, a equipe defi niu como objetivo 
principal adequar sua linguagem ao pú-
blico principal: os estudantes. A constata-
ção deu-se mediante a percepção de que 
era necessário interagir de forma direta, 
específi ca e estruturada. Houve também 
a criação de uma identidade visual para a 
divulgação de pesquisas, projetos de ex-
tensão, editais e demais conteúdos. Com 

Twitter Universidade Federal de Goiás
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isso, as postagens passaram a ter selos, 
defi nidos por categorias, e padrões de 
background, fonte e paleta de cores. Para 
criar as postagens, buscou-se também 
interagir melhor com a equipe do Projeto 
Visibilidade, que produz conteúdos sobre 
pesquisa e extensão a Universidade. 

Em 2017, foi alcançada a marca de 75 mil 
curtidas na página da UFG. Busca-se sem-
pre o aprimoramento da linguagem ade-
quada aos públicos, com a elaboração de 
textos criativos, a criação de postagens 
que atraiam a atenção e consolidem uma 
perspectiva de interação. A página pas-
sou a inserir entre as postagens memes e 
gifs, que já fazem parte do cotidiano dos 
usuários de redes sociais.

Instagram
Em julho de 2014, foi criado o perfi l da 
UFG no Instagram, com o objetivo de 
compartilhar fotos e vídeos do cotidiano 
da UFG.  Inicialmente, sua criação foi pen-
sada com o intuito de inserir a instituição 
em uma rede social que, na época, estava 
em ascensão e começava a ser utilizada 
por diversas instituições. No ano de 2015, 
o perfi l teve 6.591 mil seguidores e pu-
blicava diariamente fotos e vídeos com 
as hashtags #UFG e #orgulhodeserUFG. 
Neste formato, o perfi l atingiu em 2016 
cerca de 15 mil seguidores. 

Em 2017, o Instagram ganhou uma nova 
função: o stories, seção em que as posta-

gens fi cam no ar por 24h. Assim, ela pas-
sou a ser utilizada para a publicação de 
notícias, eventos, enquetes e coberturas 
de grandes eventos institucionais, como 
o Conpeex e o Espaço das Profi ssões. No  
mesmo ano, o perfi l da UFG no Instagram 
bateu a marca de 22 mil seguidores, com 
publicações que recebem em média 800 
curtidas e mais de 5 mil visualizações nos 
stories. Assim, o perfi l passou a receber 
perguntas, reclamações e elogios em sua 
caixa de mensagens e tornou-se um ca-
nal mais rápido e efi ciente para alcançar 
os estudantes da UFG.

Crescimento do público que curte as redes sociais da UFG, no período de 2014 a 2017:

Linkedin 
O Linkedin é uma rede social de negó-
cios, no qual empresas criam seus perfi s 
com o objetivo de divulgar serviços e an-
gariar clientes e onde profi ssionais divul-
gam suas habilidades. Havia uma página 
com o nome da Universidade e muitos 
estudantes, servidores docentes e técni-
co-administrativos começaram a vincu-
lar esta página como sua instituição de 
ensino e/ou local de trabalho. A Ascom/
UFG tomou conhecimento da existência 
desta página em 2016 e solicitou a sua 
administração. Assim,  passou a divulgar 
pesquisas, serviços e conquistas da Uni-
versidade. 

A página conta com mais de 35 mil se-
guidores e cerca de 30 mil ex-estudan-
tes a marcaram como instituição em 
que se formaram. Entre os servidores, 
são aproximadamente 4 mil que regis-
tram a UFG como local de trabalho em 
seu perfi l. 

Facebook Universidade Federal de Goiás

Instagram Universidade Federal de Goiás

REDES SOCIAIS
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O serviço de cerimonial confere forma-
lidade e caráter solene aos eventos e 
destina-se ao atendimento de cerimô-
nias realizadas nas unidades acadêmi-
cas e espaços de eventos da UFG, com 
a presença de autoridades federais, esta-
duais e municipais. Seguindo o exemplo 
de outras instituições federais de ensino 
superior, que participam do Fórum dos 
Organizadores de Cerimônias Universi-
tárias e Acadêmicas das Instituições de 
Ensino Superior Brasileiras (Forcies), a 
Ascom/UFG modifi cou a realização de 
cerimonial e elencou como prioritários 
os eventos universitários, sendo: cola-
ções de grau, inaugurações, posses e 
cerimônias de entrega de título emérito.

Atuando nos 
bastidores 
para promover 
solenidades que 
emocionam

Cerimonial
e Eventos

Ademais, a equipe de Relações Públicas 
(RP) da Ascom/UFG elabora roteiros de 
cerimonial com instruções para assesso-
rar os organizadores de eventos acadê-
micos/técnico-científi cos (congressos, fó-
runs, feiras, exposições, encontros, cursos, 
palestras e workshops). O serviço pode ser 
solicitado mediante o preenchimento de 
um formulário específi co, disponível no 
site da Ascom/UFG. Além de encaminhar 
os Roteiros, a Ascom/UFG presta supor-
te em relação à execução do cerimonial, 
estando a equipe em constante contato 
com o coordenador do evento para escla-
recer dúvidas e prestar auxílio. 

Dos eventos realizados pela equipe de 
Relações Públicas da Ascom/UFG, desta-
cam-se os seguintes:

Colações de grau
Ao longo dos anos, foram aprovadas 
várias normativas que para regulamen-
tar as colações de grau da UFG. A mais 
recente é a Resolução Normativa Cepec 
nº1401/16. Esta Resolução foi um divisor 
de águas, pois possibilita a execução de 
cerimônias mais dinâmicas e organiza-
das, tornando-se momentos únicos e 
inesquecíveis para os novos profi ssio-
nais formados na Universidade. Toda a 
preparação das cerimônias de colação 

de grau é feita pela equipe de Relações 
Públicas da Ascom/UFG, sem qualquer 
custo para os formandos. As colações de 
grau são transmitidas ao vivo pela Fun-
dação RTVE e são disponibilizadas aos 
formandos as fotografi as e as fi lmagens 
das cerimônias.

Entre 2014 e 2017, foram realizadas 153 
cerimônias de colação de grau, em todas 
as regionais da UFG, com garantia de 
acessibilidade às pessoas com defi ciên-
cia, além de intérprete em Libras nas ce-
rimônias em que o serviço é solicitado. 

Títulos e Honrarias
A concessão de títulos honorífi cos pela 
UFG é regulamentada pelas resoluções 
Consuni/Cepec/Conselho de Curadores 
nº. 02/2013 e Consuni/Cepec/Conselho 
de Curadores nº. 01/2015. Trata-se de 
homenagem que se concretiza em uma 
cerimônia ofi cial, na qual é entregue ao 
homenageado o diploma que lhe con-
fere um dos seguintes títulos especiais: 
Notório Saber, Mérito Universitário, Pro-
fessor Emérito, Técnico-Administrativo 
Emérito, Professor Honoris Causa e Dou-
tor Honoris Causa. 

Entre 2014 e 2017 foram realizados 15 
eventos de entregas de títulos honorí-
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fi cos, sendo: onze títulos de Professor 
Emérito, dois títulos de Técnico Admi-
nistrativo Emérito, um título de Doutor 
Honoris Causa, e um de Notório Saber, 
sendo este último o primeiro desse tipo 
na instituição. 

Posses e inaugurações
A Ascom realiza também as cerimônias 
de posse do reitor e dos diretores das uni-
dades acadêmicas da UFG. Entre 2014 e 
2017 foram realizadas 27 cerimônias de 
posse de diretores. Ainda neste período, 
foram realizadas 23 cerimônias de inau-
guração de novas instalações da UFG.

Eventos diversos
Além dos quatro tipos de eventos insti-
tucionais citados, a Ascom/UFG também 
realizou neste período eventos diversos 
como congressos, encontros, fóruns, 
seminários, assinaturas de acordos e 
outros tipos de eventos institucionais. 
Foram eventos que envolveram toda 
a instituição e que, pelo tamanho ou 
pela solenidade, a presença da equipe 
da Ascom/UFG foi necessária, como nas 
aberturas do Conpeex e da Agro Centro-
-Oeste Familiar, entrega de certifi cados 
do Consuni e no Baile UFG.

Ressalta-se, ainda, nestes quatro anos os 
eventos próprios concebidos e realiza-
dos pela Ascom/UFG, incluindo a Mesa-
-Redonda Mulheres na Ciência, a Reitoria 
Solidária, o Seminário de Integração - Co-
municação UFG e o Seminário de Comu-
nicação Pública e Cidadania, em suas três 
edições, estes últimos em parceria com a 
Rádio Universitária e a TV UFG. 

CERIMONIAL E EVENTOS

Eventos institucionais - FONTE: Arquivo Ascom/UFG

Título emérito - FONTE: Arquivo Ascom/UFG

Posse de diretoria - FONTE: Arquivo Ascom/UFG
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Socializar a 
informação e 
registrar a história 
da Universidade

Cobertura 
Jornalística 
e Fotográfi ca

A Assessoria de Comunicação da UFG 
disponibiliza repórter e fotógrafo para 
realizar coberturas jornalísticas de 
eventos da universidade e o registro 
por meio de imagens. Além das inau-
gurações, posses, entregas de títulos e 
grandes eventos institucionais, como 
o Conpeex e o Espaço das Profi ssões, a 
equipe também realiza coberturas de 
congressos, seminários, palestras, en-
tre outros.

Os serviços de cobertura jornalística e 
fotográfi ca podem ser solicitados por 
toda a comunidade universitária para 
eventos em que a Universidade seja 

promotora, parceira ou apoiadora. A 
demanda é avaliada pela Ascom/UFG, 
que faz o agendamento de acordo com 
a disponibilidade de profi ssionais.

Os textos e as imagens são publica-
dos no menu Notícia do Portal UFG e 
podem ser aproveitados para outros 
materiais, como releases para o Projeto 
Visibilidade, ou desenvolvidos em re-
portagens maiores para o Jornal UFG. 
A equipe de fotografi a também pode 
ser acionada para captar imagens para 
uso das unidades e órgãos e para com-
por o banco de imagens da UFG.

Somente em 2017, a Ascom/UFG rea-
lizou cerca de 500 coberturas jornalís-
ticas e fotográfi cas, com o registro de 
cerca de 36 mil imagens, totalizando 
aproximadamente 2 mil atendimentos 
entre os anos de 2014 e 2017.
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A construção 
dos preceitos da 
Comunicação na 
UFG

Política de
Comunicação 
UFG

As discussões para a criação da Política 
de Comunicação da UFG tiveram início 
em 2014 quando os dirigentes e pro� s-
sionais de comunicação da Assessoria 
de Comunicação – Ascom, Rádio Uni-
versitária, TV UFG e se reuniram para 
dar continuar continuidade às tratativas 
iniciadas no reitorado anterior sobre a 
criação de um Centro de Comunicação– 
Cecom, com intuito de vincular esses 
órgãos.

O grupo de trabalho optou por con-
centrar esforços na elaboração de uma 
política de comunicação da instituição, 
como forma de facilitar a integração de 

suas atividades, otimizar esforços e tra-
balhar a imagem da instituição de for-
ma coesa.

Pesquisa bibliográ� ca, levantamento 
de experiências, seminários e encon-
tros temáticos subsidiaram os traba-
lhos do grupo, que passou a se reunir 
semanalmente. Entre 2014 e 2015, o 
grupo buscou uma integração entre os 
órgãos, discutiu ideias e de� niu estraté-
gias de elaboração do documento. Em 
2016, foi constituída uma comissão e 
teve início a redação do documento e 
buscou-se ampliar o grupo de trabalho 
com órgãos relacionados à comunica-
ção e à informação da Universidade. 
Em 2017, foram realizadas três pes-
quisas de opinião com a comunidade 
acadêmica e, � nalmente, a redação do 
documento foi concluída e a Política de 
Comunicação da UFG foi apresentada 
para a Gestão. 

A Ascom participou ativamente da co-
missão de elaboração do documento. 
Seus coordenadores de jornalismo, pu-
blicidade institucional e relações públi-
cas participaram de forma permanente 
das discussões. Os demais pro� ssionais 
de comunicação participaram eventu-
almente das discussões, dos eventos e 
da redação � nal do documento.

A coordenação da comissão esteve a 
cargo da coordenadora de Relações 
Públicas, Profa. Daiana Stasiak, que des-
tacou uma pro� ssional de sua equipe 
para atuar integralmente na coordena-
ção executiva da comissão, com o apoio 
de uma bolsista pro� ssional e uma esta-
giária de relações públicas.

De 2014 a 2017 muitas atividades foram 
desenvolvidas para subsidiar o docu-
mento Política de Comunicação UFG. 
Os próximos passos, a partir do próximo 
ano, são a redação de manuais, normas 
e documentos orientadores, a realiza-
ção permanente de treinamentos e a 
concretização de um Centro de Comu-
nicação, que integre as estruturas de co-
municação da Universidade.
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Aumento da divulgação 
da produção científi ca 
da UFG, confi rmada
pela evolução das 
notícias totais geradas 
sobre pesquisa e 
extensão 

Aqui seu 
conhecimento é visto

O crescimento da UFG representou, ao 
longo dos anos, o  aumento na demanda 
pelos serviços da Ascom/UFG. Nesse ce-
nário, elencar prioridades foi imprescin-
dível. A partir de 2014, as três áreas que 
compõem a Ascom/UFG (Jornalismo, 
Relações Públicas e Publicidade Institu-
cional) iniciaram um processo de atua-
ção conjunta e se reorganizaram para 
racionalizar tempo e recursos, criando 
novas formas de trabalho.

Até 2013, o relacionamento com jor-
nalistas e veículos de comunicação era 
restrito à área de Jornalismo e as ativida-
des que compunham esse processo não 
eram conectadas: as demandas da mídia 
eram recebidas somente por telefone e 
anotadas em uma planilha de papel; os 
releases eram encaminhados ocasional-
mente e o processo de clipping era me-
cânico, voltado apenas a identifi car as 
notícias sobre a Universidade e disponi-
bilizá-las no site da Assessoria. 

Pensando nesses aspectos, as áreas de 
Jornalismo e Relações Públicas estabe-
leceram um trabalho interdisciplinar, 
perpassando atividades correlatas e 
criando um vínculo no qual todo o re-
lacionamento com a imprensa e com os 
pesquisadores foi reavaliado: surgia o 
Projeto Visibilidade UFG. 

As principais ações foram: 

• Modifi cação do sistema de atendimen-
to à mídia, expandindo as formas de re-
cebimento das demandas: inserção de 
um menu chamado “Sala de Imprensa” 
no site da Assessoria e abertura de uma 
conta de e-mail reservada à imprensa; 

• Divisão de equipes especializadas, 
mediante três frentes de trabalho:
atendimento às demandas de impren-
sa; clipping de notícias e produção de 
releases;

• Implementação de Relatórios de Audi-
toria de Imagem na Mídia, com avaliação 
quantitativa e qualitativa das notícias so-
bre a UFG publicadas pelos veículos de 
comunicação;

• Fortalecimento da divulgação da pro-
dução científi ca da UFG, com ênfase na 
produção e veiculação de pautas sobre 
as atividades de pesquisa e extensão da 
Universidade.

Essas mudanças possibilitaram:
•  Popularizar as produções acadêmicas e 
científi cas da UFG (com o apoio da mídia); 

•  Unir todas as atividades de relaciona-
mento com a imprensa em um só pro-
jeto; 

•  Identifi car e analisar as publicações mi-
diáticas que envolvam a Universidade;

• Compreender como a mídia representa 
a instituição, além de avaliar o desempe-
nho da Ascom/UFG diante das demandas 
da imprensa. 

Em termos de resultados, vale destacar:

•  Conquista de espaço na mídia local, 
regional e nacional, comprovada pelo 
aumento na quantidade geral de notícias 
sobre a UFG;

• Direcionamento da imprensa com 
para assuntos divulgados pela Ascom, 
releases e notas ofi ciais se legitimando 
como os assuntos mais procurados pela 
imprensa;

•  Perpetuação de notícias positivas sobre 
a Universidade por meio dos releases pu-
blicados pela mídia;

• Aumento da divulgação da produção 
científi ca da UFG, confi rmada pela evolu-
ção das notícias geradas sobre pesquisa 
e extensão.

2014 2.608
2015 3.383

2016 3.860

2017 5.471

TOTAL  DE NOTÍCIAS/CLIPPING 15.267

Conquista de espaço na mídia local, regional e nacional, 
comprovada pelo aumento na quantidade geral de 
notícias sobre a UFG 

Cidades 307 Educação 379

Ciências Agrárias 139 Meio Ambiente 359

Cultura 199 Política 187

Dados da UFG (fotos, estatísticas de curso) 599 Saúde 428
Direito e Justiça 19 Sociedade e Comportamento 383
Economia 168 Releases e notas ofi ciais 854

Tecnologia e inovação 70
TOTAL DE DEMANDAS 

RECEBIDAS PELA  ASCOM 4.091

RESULTADOS

Direcionamento da imprensa para assuntos divulgados pela Ascom:  releases e notas 
ofi ciais se legitimaram como o assunto mais procurado pela imprensa

Perpetuação de notícias positivas sobre a Universidade 
por meio dos releases da Ascom que são publicados pela mídia:

 Ano Releases 
produzidos

Notícias geradas 
sobre pesquisa (P)

Notícias geradas 
sobre extensão (E)

Notícias totais geradas 
(P+E+outros temas)

2014 83 4 3 26

2015 139 168 2 274

2016 140 183 48 302

2017 147 259 71 594

TOTAL 509 607 122 1.196

Ano Pesquisa Extensão

2014 102 18

2015 288 77

2016 373 112

2017 434 155

TOTAL 1.197 362

FONTE: Relatório Projeto Visibilidade 2014 - 2017.
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