




         Histórico 
51 Reuniões de trabalho da Política de Comunicação UFG
3 Pesquisas de opinião
3 Seminários Comunicação Pública e Cidadania
11 Encontros Temáticos
2 Reuniões com a equipe de gestão da UFG
3 Reuniões de Conselho Gestor
21 Reuniões de Conselho Diretor
1 Audiência Pública



         Política de Comunicação é um conjunto de valores, princípios e 

diretrizes que visam nortear:

❑  planejamento;

❑  execução;

❑  avaliação;

❑ ações;

❑ produtos;

❑ serviços.



         Com isso a Universidade pretende:

• aprimorar os fluxos de comunicação interna e externa;

• promover uma cultura de comunicação na instituição;

• promover o diálogo permanente com seus diversos públicos

• promover a comunicação como responsabilidade de toda a 

comunidade universitária.



         A partir de princípios como:

• Comprometimento com a promoção da cidadania;

• Diálogo ético e profissional com os públicos;

• Compromisso com a visibilidade das ações de 

pesquisa, ensino, extensão, cultura e inovação;

• Zelo pela imagem institucional da UFG;

• Articulação com o Estatuto, Regimento e Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI).

Comunicação Pública

Comunicação Organizacional

Comunicação Institucional



         A UFG possui mais de 20 públicos mapeados

• Interno;

• Externo;

• Misto.

Na Política de Comunicação, eles foram divididos em três categorias: 



Para conhecer melhor as rotinas, opiniões e expectativas em 

relação à comunicação na UFG, o Grupo de Trabalho da Política de 

Comunicação realizou três pesquisas: com os gestores, com os 

comunicadores e com a comunidade universitária.

         Pesquisas



         Pesquisa com os gestores
         Por favor, deixe seu comentário, crítica ou sugestão



         Pesquisa com os comunicadores



         Pesquisa com a comunidade universitária
         Como você avalia a comunicação da UFG?



         Temas

7. divulgação científica;
8. comunicação e produção 

audiovisual e economia criativa;

9. portais, sites e redes sociais;
10. gestão de crise de imagem 

institucional.

1. marca UFG;
2. publicidade institucional;
3. eventos;
4. comunicação interna;
5. produção de conteúdo para 

veículos de comunicação da UFG;

6. Comunicação externa e 
relacionamento com a imprensa



•Normas

•Manuais

•Guias orientadores



         Comunicação Interna

Mural e quadro de avisos

E-mail Whatsapp

Reuniões

Agentes de 
Comunicação




