




A Secretaria de Comunicação da UFG é responsável por diversos veículos de 
comunicação que buscam divulgar ações, projetos e informes para a comunidade 
universitária e também ao público externo. Cada veículo possui características específicas 
e públicos diferenciados. A equipe de Jornalismo é responsável por definir os melhores 
formatos e veículos para que a informação chegue ao maior número de pessoas 
interessadas. 

       JORNALISMO



1. NOTÍCIAS E INFORMES PARA O PORTAL UFG
No Portal UFG são divulgadas ações de pesquisa, extensão e cultura, além de 
comunicados e ações administrativas e acadêmicas. Essa divulgação é atualmente 
distribuída em três seções do site: Notícias, Eventos e Inscrições Abertas.



SEÇÕES

NOTÍCIAS: seção destinada a notícias institucionais, divulgação de pesquisas e projetos, 
informes administrativos e acadêmicos e coberturas de eventos.

EVENTOS: espaço voltado à publicação de eventos em que a UFG é instituição 
realizadora ou apoiadora. A divulgação aparece na página principal do Portal em ordem 
cronológica e também fica agendada no Calendário de Eventos, disponível no link “Ver 
todos”.

INSCRIÇÕES ABERTAS: seção destinada à divulgação de editais e cursos com inscrições 
abertas.



Quem pode solicitar: toda a comunidade universitária. Para a divulgação de eventos, a 
solicitação pode ser feita pela comunidade externa, desde que a UFG seja apoiadora 
da ação.

Como solicitar: enviar e-mail para jornalismo.secom@ufg.br. O e-mail deve conter as 
informações que se deseja divulgar, contatos e imagens (fotos ou material gráfico).

Prazo: no caso de eventos e inscrições abertas, dez dias de antecedência; para 
informes, cinco dias de antecedência.
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2. COBERTURA JORNALÍSTICA PARA PUBLICAÇÃO NO PORTAL UFG
A Secom disponibiliza repórter para coberturas jornalísticas de eventos da Universidade. As 
matérias são publicadas no Portal UFG. O atendimento é feito de acordo com a disponibilidade de 
profissionais e recursos da Secom.

Quem pode solicitar: toda a comunidade universitária.

Como solicitar: enviar e-mail para jornalismo.secom@ufg.br com as informações sobre o 
evento e contatos.

Prazo: no mínimo duas semanas antes do evento.
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3. DIVULGAÇÃO PARA A IMPRENSA
A Secom possui o Projeto Visibilidade UFG, que tem o objetivo de divulgar pesquisas e 
projetos da Universidade para a imprensa. O material é enviado como sugestão de pauta 
para jornais, rádios e TVs locais e nacionais. A Secom também faz a intermediação com a 
imprensa em caso de solicitação de entrevistas com o pesquisador.

Quem pode solicitar: toda a comunidade universitária.

Como solicitar: enviar e-mail para jornalismo.secom@ufg.br com informações sobre a 
pesquisa e contatos. O jornalista da Secom entrará em contato para discutir o melhor 
enfoque e quando enviar o material.

Prazo: duas semanas de antecedência.
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4. E-MAIL MARKETING
A Secom é responsável pelo envio de e-mail marketing com assuntos de interesse da 
comunidade universitária. Atualmente são produzidos três tipos de e-mail marketing: 
Notícias, Eventos e Informativo.

NOTÍCIAS: enviado às terças-feiras, contém uma seleção de notícias publicadas no Portal 
UFG na semana anterior.

EVENTOS: enviado às quintas-feiras, divulga a lista de todos os eventos da semana 
seguinte, que constam no calendário do Portal UFG.

INFORMATIVO: enviado às segundas-feiras, é destinado a informes institucionais e 
administrativos de interesse da comunidade universitária.



4. E-MAIL MARKETING
Quem pode solicitar: toda a comunidade universitária (exceto o Informativo, voltado para 
dirigentes).

Como solicitar: enviar e-mail para jornalismo.secom@ufg.br. O e-mail deve conter as 
informações que se deseja divulgar, contatos e imagens (fotos ou material gráfico).

Prazos: para Notícias e Eventos, o prazo é o mesmo da publicação no Portal UFG. No caso 
do Informativo, a solicitação deve ser feita até o meio-dia de sexta-feira.
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JORNAL UFG
O Jornal UFG é destinado a reportagens aprofundadas sobre ações de pesquisa, extensão e 
cultura, além de abordar temas contemporâneos de interesse público. Possui oito edições 
anuais, com tiragem de 6 mil exemplares. O Jornal UFG é distribuído em órgãos e 
unidades e enviado gratuitamente a assinantes e autoridades municipais, estaduais e 
federais. 

Quem pode solicitar: toda a comunidade universitária.

Como solicitar: preencher e enviar o formulário Solicitação de Divulgação, disponível no 
site da Secom. O jornalista da Secom entrará em contato para discutir a melhor forma de 
executar a pauta.

Prazo: um mês de antecedência.




