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PROTOCOLO PARA CRIAÇÃO DE PERFIS INSTITUCIONAIS EM REDES 

SOCIAIS - UFCAT 

 

1. Apresentação 

A Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Catalão (ASCOM-UFCAT), com 

base na documentação oriunda da Universidade Federal de Goiás (UFG), no que se refere à 

comunicação institucional e política de comunicação, torna público o seguinte protocolo de 

orientações para criação de perfis institucionais em redes sociais por parte dos órgãos e 

setores da UFCAT. 

As redes sociais se tornaram importante veículo de comunicação e divulgação da 

UFCAT ao longo dos anos, ampliando o alcance e disseminação das informações produzidas 

no âmbito da Universidade e estreitando a comunicação com toda comunidade universitária e 

comunidade externa. 

Dessa forma, esse documento traz orientações e referencia normativas constantes no 

“Manual de Redes Sociais – Secom UFG” para que unidades, órgãos e setores da UFCAT 

interessados em criar e manter perfis institucionais nas principais redes sociais disponíveis, o 

possam fazê-lo de forma facilitada. 

 

2. Redes Sociais indicadas 

Cada rede social tem público e perfil de conteúdo específico, o “Manual de Redes Sociais  - 

Secom UFG” apresenta detalhes das redes sociais indicadas, bem com suas características 

principais. Há orientações para Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin e Youtube. Para saber 

mais, acesse: 

Vide “Manual de Redes Sociais – Secom UFG”, pág. 4. 

 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/84/o/Manual_-_Redes_Sociais_Secom_UFG.pdf
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3. Diretrizes para novos perfis de órgãos e unidades acadêmicas 

A criação de uma rede social por órgão/setor/unidade requer um comprometimento com a 

gestão regular desta rede. Isso envolve relacionamento com público externo, monitoramento 

do que acontece na rede social e criação regular de conteúdo. Neste sentido, o Manual de 

Redes Sociais apresenta diretrizes para criação destes canais de comunicação (Vide “Manual 

de Redes Sociais – Secom UFG”, pág. 7.) 

Solicita-se que as informações sobre a criação de um novo perfil em rede social sejam 

reunidas em um documento e encaminhadas para a equipe da Ascom, pelo e-mail: 

ascom.catalao@ufg.br. Esse endereço também se destina à solução de dúvidas e auxílio em 

eventuais dificuldades. A Ascom informa que planeja ofertar treinamentos e capacitações aos 

gestores desses perfis ao longo do ano. 

4. Como organizar um novo perfil? 

Dúvidas em como organizar um novo perfil de rede social são comuns. Afim de saná-las, a 

equipe da Ascom (UFCAT) sugere a leitura detalhada do manual de redes sociais, uma vez 

que apresenta orientações sobre como definir o público-alvo, o objetivo da rede, como 

organizar o assunto e a linguagem utilizada nas redes (Vide “Manual de Redes Sociais – 

Secom UFG”, pág. 8.) 

Adicionalmente, a equipe está disponível para orientações via e-mail e/ou reuniões 

(ascom.catalao@ufg.br). 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/84/o/Manual_-_Redes_Sociais_Secom_UFG.pdf
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