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            Serão aceitos materiais de informação e comunicação de: 

a) Eventos internos ou externos à UFG de interesse da comunidade do CEPAE.

b) Divulgação de atividades, projetos, ações, publicações artísticas, filosóficas e
científicas de estudantes, servidoras e servidores docentes e técnico-
administrativos do CEPAE.

c) Informações relevantes sobre o calendário de atividades do CEPAE.

d) Editais.

            O Manual de Comunicação produzido pela Comissão de Informação e
Comunicação (CIC) tem como objetivo auxiliar a comunidade interna do Centro
de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) a publicizar suas ações de
ensino, pesquisa e extensão, em conformidade com o Plano de Trabalho da
comissão para o ano letivo de 2021 e com as normativas da Política de
Comunicação da Universidade Federal de Goiás (UFG), estabelecida pela
Resolução CONSUNI N° 10/2019, de 31 de maio de 2019. O CEPAE utiliza os
seguintes canais digitais de publicação: site oficial e Instagram.

 APRESENTAÇÃO1.

2. O QUE PUBLICAR?
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Uma frase gatilho de atenção.
Resumo explicativo da informação, com frases curtas, linguagem simples e
dialógica. Para se orientar na escrita do resumo, pense que seu texto
deverá responder às seguintes questões: quem, o quê, onde, como, quando
e por quê.  
 Chamada para ação: “Divulgue!” “Compartilhe!” “Comente”. 
 Emojis. 
 Entre três e cinco hashtags, dentre elas a #UFG. 

           As solicitações de divulgação de materiais de informação e comunicação
direcionados à comunidade interna e externa do CEPAE deverão ser enviadas
ao e-mail da coordenação da sua etapa ou para a direção, que providenciará a
revisão do conteúdo e o encaminhará para o e-mail: comunica.cepae@ufg.br. 
          Para a divulgação no site e no Instagram do CEPAE, é preciso conter no
corpo do e-mail os seguintes itens:

a) Legenda da publicação, para a qual sugerimos como conteúdo:

As hasthtags são palavras-chaves relacionadas ao conteúdo da publicação,
que se transformam em hiperlinks quando antecedidas pelo símbolo da
cerquilha (#), reunindo informações e outras publicações relacionadas. As
usuárias e usuários das plataformas digitais podem buscar assuntos de
interesse por meio das hashtags.

b) Link de acesso, caso houver e puder ser disponibilizado, ou meio em que
possa ser encontrado.

c) Imagens em boa resolução conforme especificado no item 4 deste projeto.

3. QUAL O PROCESSO PARA PUBLICAÇÃO?

3.1. Solicitação de divulgação de ações e informações
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           Quando o material for recebido, caso esteja de acordo com as normas
explicitadas no item 3.1, será encaminhado um e-mail de ciência pela equipe  da
Secretaria da CIC. Na hipótese de não concordância com as instruções, será
enviada uma resposta requisitando maiores informações. 
          Após envio do e-mail de ciência da Comissão de Informação e
Comunicação (CIC),  o material será enviado para a equipe de divulgação
interna, site do CEPAE e Instagram.

          De acordo com o art. 20 da Resolução Consuni 10/2019, que estabelece a
Política de Comunicação da UFG, é obrigatório o uso de assinatura institucional
pelos organismos executivos da UFG. Assim, a assinatura deverá ser utilizada
em documentos, materiais de divulgação e em eventos em que docentes,
técnicos-administrativos e discentes estiverem representando a instituição,
sempre em acordo com o Manual de uso da marca da UFG¹. 
         As marcas do CEPAE e UFG deverão estar sempre posicionadas no canto
inferior direito, sendo que a marca oficial da UFG deverá ser sempre a última e
em tamanho maior que as demais, conforme imagens apresentadas no item 4.2. 
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3.2.  Sobre a divulgação

4. O QUE É PRECISO CONSTAR NA ARTE DE SUA PUBLICAÇÃO?

4.1. Marcas do CEPAE e da UFG

¹ Para acessar o manual de uso da marca da UFG, clique aqui.  
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           Os materiais gráficos enviados deverão estar em boa resolução, com
letras legíveis, contraste entre cor da letra e fundo, e ser enviados em arquivo
nos formatos .PDF e .PNG ou .JPEG, nas seguintes dimensões:

a) Resolução de 1080x1080 pixels 
(Para publicação no feed do Instagram do CEPAE. Aqui também é possível
enviar vídeos em formato MP4 de até 1 minuto de duração.)

. 
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    Na criação de materiais gráficos é importante ter atenção na escolha de
cores do fundo da imagem, para que as marcas oficiais estejam em contraste e
legíveis. As marcas do CEPAE e UFG foram disponibilizadas nas cores branca,
preta e colorido, em arquivo .png. Para acessar, clique aqui.

4.2. Resolução dos materiais gráficos 

11

https://drive.google.com/drive/folders/1HJu2sjK-T5KlkbDjttZ7oH83xDaFXlyI?usp=sharing


b) Opcional: resolução de 1080x1920 pixels 
(Para publicação nas histórias do Instagram do CEPAE. Aqui também é possível
enviar vídeos em formato MP4 de até 27 segundos de duração.)

c) Resolução de 600x360 pixels, sendo que a área com informações escritas –
área pontilhada – deve ser restrita a 500x260 pixels 
(Inserir apenas arte, título, e no máximo data para publicação no card/box do
site do CEPAE).

. 
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a) Termo de responsabilidade de uso de imagem e voz - clique aqui; 

b) Termo de Responsabilidade de Conteúdo - clique aqui. 

. 

a) Resolução 3000x1042 pixels, sendo que a área para informações escritas –
área pontilhada – deve ser restrita a 2000x542 pixels (apenas arte e título para
publicação no banner do site do CEPAE).      

       De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Artigo 247 da
Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990, as imagens de crianças e adolescentes não
devem ser publicadas sem a devida autorização de seus responsáveis, uma vez
que na compreensão da lei não são capazes de responder por si mesmos. Os
modelos de termo de responsabilidade de uso de conteúdo, imagem e voz estão
disponíveis nas links abaixo. 
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4.3 Termos de Responsabilidade (conteúdo, imagem e voz)
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