


O que é o Projeto?

Criado em 2014, o Projeto Visibilidade UFG tem como foco a 
divulgação científica para veículos de comunicação regionais, 
nacionais e internacionais. Trata-se de um trabalho sistemático de 
relacionamento com a imprensa para ampliar a visibilidade das 
pesquisas e projetos desenvolvidos na Universidade.

Conceitos
- Comunicação Pública
- Divulgação Científica



Via de mão dupla

A divulgação fortalece a UFG e os pesquisadores, contribuindo 
para democratizar o conhecimento, popularizar a ciência, prestar 
contas dos investimentos feitos na Universidade e estabelecer 
novas parcerias.

Além disso, para o pesquisador, essa divulgação torna-se 
extremamente importante, ao fortalecer relatórios e pontuar o 
Currículo Lattes. 



Como funciona o Visibilidade UFG?

A equipe da Secom oferece apoio técnico especializado para 
divulgar à imprensa, de forma clara e prática, ações e 
projetos de ensino, pesquisa, extensão e cultura da 
Universidade.



Passo a passo

1. Levantamento da pauta.

2. Entrevista com o professor/pesquisador.

3. Produção do release e aprovação junto à fonte.

4. Envio programado e estratégico para a imprensa.

5. Mediação entre imprensa e professor/pesquisador.

6. Clipping de notícias.













Visibilidade nacional e internacional
- Pesquisadoras da UFG desenvolvem partícula que 

reverte overdose por cocaína.
- Envio para a imprensa em maio de 2019.
- 67 matérias publicadas, incluindo Agência EFE (Espanha), 

Exame, IstoÉ e Jornal da Band.



- Análise de cera de ouvido detecta câncer, revela 
pesquisa da UFG.

- Envio para a imprensa em agosto de 2019.
- 20 matérias publicadas, incluindo Jornal Nacional, 

Revista Galileu e UOL.



- Pesquisa da UFG descobre como economizar 75% 
de energia em celulares e TVs.

- Envio para a imprensa em outubro de 2019.
- 13 matérias publicadas, incluindo Jornal Nacional.



Produção Científica

- Visibilidade UFG: uma reflexão sobre as ações de relacionamento 
entre assessoria de comunicação e mídia

- Intercom 2015 (Rio de Janeiro – RJ)

- Release e geração de mídia espontânea: um estudo de caso do 
Projeto Visibilidade UFG

- Intercom 2017 (Curitiba – PR)

- Novas rotinas organizacionais: o Projeto Visibilidade UFG
- Alaic 2017 (Goiânia – GO)

- Projeto Visibilidade: análise da percepção dos pesquisadores da 
UFG sobre a divulgação científica e sua relação com a mídia

- UFG 2018



Projeto Visibilidade e Jornal UFG

O release enviado para a imprensa é divulgado no Jornal 
UFG, o que tem o consolidado como um importante veículo 
de divulgação científica no estado de Goiás.

Ditadura Militar na UFG: vigilância, perseguição e expurgo Especial 5.396

O paradoxo das coautorias em publicações acadêmicas Artigo 4.973

Análise de cera de ouvido detecta câncer, revela pesquisa da UFG Destaque 4.333

Césio-137: uma história que vem sendo apagada Destaque 4.181

Corte de verbas inviabiliza funcionamento da UFG Institucional 4.085

Matérias mais acessadas em 2019



Inserção no meio jornalístico goiano

Prêmio Dom Tomás Balduíno de Direitos Humanos
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