
MANUAL DE COMUNICAÇÃO DA
ESCOLA DE VETERINÁRIA E
ZOOTECNIA DA UFG

QUAIS CANAIS A EVZ UTILIZA?1.

2. O QUE EU POSSO PUBLICAR?

3. QUE TIPO DE NOTÍCIA
/INFORMAÇÕES POSSO ENVIAR
PARA VOCÊS COMPARTILHAREM?
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O objetivo desse manual é traçar diretrizes e normas para a
comunicação dentro dos canais oficiais da EVZ-UFG que são
voltados para a comunicação com a comunidade UFG e
comunidade externa.

A EVZ possui três canais digitais
para publicação de informações:

As notícias ou postagens devem
ser referentes às atividades, 

eventos e outros assuntos
institucionais que precisam ter
visibilidade para a comunidade
interna e externa. É necessário que
você nos envie algumas informações
básicas para a divulgação da notícia.
Basta seguir o passo a passo no link
a seguir:

Analise se o conteúdo é relevante
para a comunidade EVZ, UFG e/ou
externa e se tem relação com
atividades ou eventos institucionais.
Em caso de dúvidas, envie um email
para comunica.evz@ufg.br para
avaliarmos a pertinência da
publicação.

Ao solicitar a publicação é bom ter
em mente que cada um deles
necessita de abordagens e
linguagens diferentes, visto que há
diferenças entre sua finalidade,
configurações técnicas e o público
que os acessam.

Site Oficial

Instagram

Facebook
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No formulário você será solicitado para preencher todas as informações
necessárias para dar vida à postagem. Imagens (logomarcas, fotos, gráficos),
vídeos ou documentos PDF importantes para a publicação devem ser
enviados para o e-mail (comunica.evz@ufg.br) .  As imagens devem ter alta
resolução e não se esqueça de dar crédito às imagens e textos, pois mesmo
conteúdos retirados da internet possuem direitos autorais.

A equipe de comunicação da EVZ se reserva o direito de não publicar notícias
que estejam incompletas, conteúdos que configurem propaganda político-
partidária ou religiosa, que possam significar ofensa a algum público, que
possam infringir a lei de direitos autorais, entre outras diretrizes. Nestes casos,
o solicitante será orientado quanto aos ajustes necessários para que a
informação seja veiculada em nossos meios de comunicação.

Esse canal possui uma
linguagem formal e
institucional. O texto pode
ser mais longo, com links
para outras páginas,
vídeos, arquivos em DOC
e PDF e imagens diversas.

A linguagem pode
transitar entre formal e
informal, contudo, deve
ser simples e direta.
A publicação pode ter até
10 imagens/vídeos e
recomendamos a inclusão
de apenas um link. Esse
link pode redirecionar
para o site da EVZ ou para
qualquer outro lugar.
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Todas as solicitações de publicação de conteúdo devem ser realizadas por meio
do Formulário de Solicitação ou diretamente para o e-mail
comunica.evz@ufg.br .  Pedimos que o conteúdo seja encaminhado com
antecedência de 10 dias, para que possamos agendar sua publicação.

4. COMO PUBLICAR?

5. CARACTERÍSTICAS E PARTICULARIDADES DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

SITE FACEBOOK

https://forms.gle/wQYnchyBbP9cfJZ26
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Conteúdo fixo, que ficará permanente no perfil da instituição.

A linguagem pode ser informal, e devemos considerar suas áreas
de publicação: Feed e Stories .

É composto por conteúdos transitórios com tempo de exposição
definido em 24 horas a partir do momento de suas respectivas
publicações. Por isso, nós o utilizamos para destacar novos conteúdos
disponíveis no feed de nosso perfil ,  publicar campanhas e ações
digitais desenvolvidas pela nossa equipe de comunicação, convidar a
comunidade interna e externa a participar de algum evento que
ocorrerá em data próxima.

No stories será possível reproduzir/republicar conteúdos disponíveis
no feed de outros perfis ou que, em caso de uma publicação do tipo
stories por outro perfil ,  o perfil da unidade - @evzufg - seja
mencionado.

Há uma seção derivada do stories chamada “Destaques” que torna
permanente a publicação de stories no perfil .  Nela, nós incluímos
informações sobre a EVZ, UFG e campanhas pontuais realizadas.
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INSTAGRAM

FEED

STORIES

6. E MATERIAIS IMPRESSOS? COMO FUNCIONA?

Se forem folders e cartazes de uma ação de extensão, tanto a criação quanto a
impressão poderão ser feitas pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEC),
de forma gratuita. Podemos criar a identidade visual, porém não fazemos a
impressão.
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7. O QUE PRECISO MANDAR?

CANAL SEÇÃO TEXTO

Nome do evento/projeto/notícia 
Tipo do evento (congresso, curso,
palestra, aula, projeto de
extensão.. .)
Data de realização
Local de realização
Como participar/fazer inscrição
(link/local de inscrições)
Valor da inscrição (R$) 
Para quando necessita do material?
Logotipo

Tipo do material (banner, panfleto,
etc)
Dimensões do material (em
centímetros)
Nome do evento/projeto/notícia 
Tipo do evento (congresso, curso,
palestra, aula, projeto de
extensão.. .)
Data de realização
Local de realização
Como participar/fazer inscrição
(link/local de inscrições)
Valor da inscrição (R$) 
Para quando necessita do material?
Logotipo

Site Notícias

Feed

Stories

Linha do
tempo

Facebook

Instagram

Criação
de arte

para
material
impresso

Tudo isso deve ser enviado por meio do preenchimento do formulário, que pode
ser encontrado no link: www.evz/comunicaevz

http://www.evz/comunicaevz
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 O serviço não contempla gerenciamento e criação de material para outros
canais de comunicação que não os citados acima.

Esse Manual de Comunicação foi inspirado no documento criado pela
Faculdade de Artes Visuais (FAV) da UFG, Tudo que você precisa saber
sobre comunicação na FAV.

Política de comunicação na UFG. Disponível em:
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONS
UNI_2019_0010.pdf Acesso em: 25 out 2022.

Instrução Normativa SETI 01/2019, CERCOMP. Disponível em:
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/SEI_UFG_-_0958401_-
_Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa.pdf. Acesso em: 25 out 2022.
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 O núcleo de comunicação EVZ UFG é responsável pela criação de artes,
conteúdo e gerenciamento do perfil oficial da EVZ (@evzufg) e site
institucional https://evz.ufg.br/.

8. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

REFERÊNCIAS

Autoras: Sarah Rodrigues Chagas, Elisa Cristina Ferreira, Lorena Cardoso
Cintra, Paula de Oliveira Cortines.

https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2019_0010.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/SEI_UFG_-_0958401_-_Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa.pdf
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