




Mural Institucional

• Divulgação de Notícias Gerais
• Campanhas Educativas
• Divulgações Sindicais
• Eventos
• Uso geral com autorização da unidade/órgão

Como identificar?

Público
Pró-Reitores
Diretores de unidades e órgãos
Coordenadores administrativos
Coordenador de curso
Coordenador de unidade/órgão
Secretários
Docentes
Técnicos administrativos
Terceirizados
Bolsistas e
Discentes.



Mural Setorial

• Uso exclusivo
• Responsabilidade da unidade/órgão
• Divulgação de informações de interesse interno
• Orientação de serviços
• Rotina
• Público interno



Mural Institucional Interativo

• Humanização do ambiente de trabalho
• Interação entre as pessoas
• Engajamento no mural e na produção
• Entretenimento



Mural Institucional Interativo

• Participação ativa
• Opiniões/feedback
• Transmídias



Jornal Mural

• Enfoque em notícias internas
• Textos curtos, linguagem clara e adaptada ao público
• Grande volume de fotos



Elaborando um mural

• Pensar no objetivo e público-alvo
• Definir um espaço de grande visibilidade
• Separar conteúdos
• Esquematizar a parte prática
• Divulgar as normas de uso do espaço



Normativas

1 - Os murais de uso institucional devem seguir padrão definido pela 
coordenação administrativa;

2 - Os cartazes para a divulgação de eventos, campanhas educativas e 
divulgações sindicais devem passar previamente pela coordenação
administrativa, para que sejam autorizados e carimbados;

3 - A coordenação administrativa realizará a fixação e a retirada de 
cartazes dos murais institucionais;

4 - Todo material a ser fixado nos murais institucionais terá um prazo
de exposição predeterminado. Em caso de não ter sido fixado um 
período para divulgação do cartaz, deve-se considerar o prazo de um 
mês a partir de sua fixação. Após esse período, serão retirados e 
enviados para reciclagem.



Normativas

5 - É vedada a fixação de cartazes fora dos murais, como paredes, 
pilares, portas e placas de sinalização dos ambientes;

6 - É proibida a divulgação de informações comerciais que não estejam
ligadas diretamente ao interesse da comunidade acadêmica , como
anúncios de moradia, pacotes de viagens, transporte, propaganda de 
laboratórios e cursos pagos.

7 - É proibido o uso de linguagem ofensiva, grosseira ou a publicação de 
material calunioso, abusivo ou que invada a privacidade de alguém e/ou
de cunho particular;

8 - Materiais fixados de forma indevida serão retirados sem aviso prévio.



Evitar as seguintes questões nos murais

• Religiosa
• Militar
• Partidária
• Promoção pessoal


















