
 
 

 

RESOLUÇÃO FCT 01/2019 
 

 

Cria a Assessoria de Comunicação (ASCOM) da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT). 

 

O CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (FCT) da UFG, no uso 

de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, reunido em sessão plenária realizada no dia 28 de 

fevereiro de 2019,  

 

RESOLVE: 

Art.1º Criar a Assessoria de Comunicação (ASCOM) da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

(FCT). 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

Art.2º O objetivo da criação do ASCOM/FCT é criar um núcleo de apoio às atividades 

acadêmicas da FCT como objetivo principal de promover a divulgação das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão para a comunidade interna e para a sociedade.Os produtos de comunicação desenvolvidos pela 

ASCOM/FCT objetivam levar à sociedade uma imagem positiva do Campus de Aparecida de Goiânia, por meio 

da divulgação de todas as suas iniciativas em prol da boa formação de profissionais das mais diversas áreas. 

CAPÍTULO II 

DA SUBORDINAÇÃO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA FCT 

Art.3º Enquanto supervisão, a ASCOM/FCT ficará subordinada à Direção da FCT, sob a 

coordenação de um “Relações Públicas” indicado pela Direção da FCT, posicionando-se em termos de 

estrutura organizacional da FCT, conforme o organograma a seguir: 



 
 



 
CAPÍTULO III 

DA JUSTIFICATIVA 

Art.4º Justifica-se a criação do ASCOM/FCT, tendo em vista o crescimento da FCT, com 

a finalidade de prestar um melhor atendimento à comunidade Universitária como um todo. 

 

CAPÍTULO IV 

DASATRIBUIÇOES E RESPONSABILIDADES 

Art. 5º. A ASCOM/FCT da Universidade Federal de Goiás- Campus de Aparecida de 

Goiâniaé o órgão de apoio e assessoramento nas diferentes ações de comunicação, a fim de manter a 

comunidade - interna e externa - informada quanto às atividades desenvolvidas pela instituição e aos eventos 

de relevância educativa, cultural e empresarial.A ASCOM/FCT é responsável pela coordenação e 

cumprimento da política de comunicação da UFG no campus, para os públicos interno e externo, em todas 

as etapas: planejamento e definição de estratégia das ações, execução, e atividades de monitoramento e 

avaliação. 

Art. 6º. A ASCOM/FCT tem por função realizar as seguintes atividades no Campus 

Aparecida de Goiânia: 

1.Coordenar as ações de divulgação e comunicação do Campus Aparecida de Goiânia. 

2. Supervisionar e corrigir a produção de materiais de divulgação (impressos e digitais) 

do Campus Aparecida de Goiânia, de setores, de departamentos e de cursos técnicos – graduação e pós-

graduação (lato sensu e stricto sensu). 

3. Coletar informações do Campus para auxiliar na publicação dos informativos da 

UFG, em meios físico e/ou eletrônico. 

4. Estabelecer o contato entre jornalistas e servidores por intermédio de releases, 

entrevistas coletivas, correspondências especiais e elaboração de matérias. 

5. Elaborar notícias do Campus Aparecida de Goiânia e publicá-las os canais 

apropriados da instituição. 

6. Produzir conteúdo para as redes sociais oficiais da instituição. 

7. Elaborar clippings de notícias a respeito do Campus. 

8. Atualizar o site do Campus Aparecida de Goiânia.  

9. Cumprir a política de comunicação da Universidade Federal de Goiás. 

10. Agir de forma alinhada com as ações da Secretaria de Comunicação da UFG 

(SECOM/UFG) – Regional Goiânia. 



 
11. Supervisionar o registro fotográfico de reuniões e eventos do Campus Aparecida 

de Goiâniaque tenham a ver com a promoção da identidade institucional. 

12. Supervisionar a publicidade do Campus Aparecida de Goiânia nos veículos 

externos. 

 

CAPÍTULO V 

DOS PROFISSIONAIS/CORPO TÉCNICO ENVOLVIDO 

Art. 7ºA ASCOM/FCT será constituída por servidores técnico-administrativosde áreas 

específicas, em especial profissionais da área de comunicação, integrantes do quadro efetivo da UFG e 

lotados na Faculdade de Ciências e Tecnologia.  

 

CAPÍTULO VI 

DOS RECURSOS E ESTRUTURA 

Art.8ºA ASCOM/FCT contará com espaço físico dedicado a abrigar seus profissionais, 

estruturas e equipamentos inerentes às suas atividades e atribuições. 

 

Art. 9ºEsta Resolução entra em vigor nesta data de aprovação da mesma por parte do 

CD da FCT. 

 

Aparecida de Goiânia (GO), 28 de fevereiro de 2019. 

 

Júlio César Valandro Soares 
Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) 

CAP/UFG 
 


