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Processos/atividades: Processos/atividades: 

Atendimento àsAtendimento às
demandas da imprensademandas da imprensa
(via telefone ou e-mail (via telefone ou e-mail 

saladeimprensa@gmail.comsaladeimprensa@gmail.com). ). 
Média de 130 demandas/mês.Média de 130 demandas/mês.

Clipping digital e postagem de 
notícias sobre a UFG

divulgadas em jornais, revistas, sites
e rádios locais, regionais e nacionais.

Média de 10 notícias/dia.

Elaboração de releases sobre
pesquisas e assuntos de 

destaque da semana.
Média de 14 textos/mês.

Elaboração de um relatório
mensal com análise quantitativa e
qualitativa dos resultados obtidos

em cada processo.

O ProjetoO Projeto
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1) Atendimento à mídia1) Atendimento à mídia

2014

2015

728 demandas 1.598 demandas

1º FCS

Solicitantes:

Atendimento:

2º IESA

3º FE
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2) Assuntos demandados pela mídia2) Assuntos demandados pela mídia

Os releases ocupam o 
1º lugar em assuntos
mais procurados pela 
imprensa junto à Ascom 
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3) 3) ClippingClipping de notícias de notícias

20142014

20152015

2.6082.608 3.3833.383

29% a mais 
que
em 2014
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4) Enfoque das notícias4) Enfoque das notícias

Enfoque neutroEnfoque neutro (notícias que citam a 
UFG, mas que não dão reflexos diretos 

à imagem institucional)

Neutro = 43,7%Neutro = 43,7%
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4) Enfoque das notícias4) Enfoque das notícias

Enfoque positivoEnfoque positivo (notícias que citam a 
UFG e ajudam a instituição a ser lembrada/

valorizam diretamente a instituição)

Positivas = 44%Positivas = 44%
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5) O avanço das notícias sobre as 5) O avanço das notícias sobre as pesquisaspesquisas da UFG da UFG

Pesquisas são Pesquisas são 
o 2º assuntoo 2º assunto

mais divulgado mais divulgado 
sobre a UFG. Em 1ºsobre a UFG. Em 1º

lugar estão oslugar estão os
os eventos.os eventos.
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6) A conquista de veículos nacionais6) A conquista de veículos nacionais
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7) A importância da produção em série de 7) A importância da produção em série de releases releases 

T
otal de notícias do ano

3.383

Quantidade de notícias geradas 
pelos releases: 366

Releases são responsáveis
pelo aumento de 11% na
quantidade de notícias

2015
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Aumento das demandas da Aumento das demandas da 
imprensa, devido ao atendimento imprensa, devido ao atendimento 

rápido e eficazrápido e eficaz

Resultados obtidosResultados obtidos

Oferta contínua de pautas que Oferta contínua de pautas que 
perpetuam notícias positivas sobre a perpetuam notícias positivas sobre a 

UniversidadeUniversidade

Conquista cada vez maior de Conquista cada vez maior de 
espaços na mídia local, espaços na mídia local, 

regional e nacionalregional e nacional

Maior divulgação da produção Maior divulgação da produção 
científica da Universidade, o que científica da Universidade, o que 

inclui as atividadesinclui as atividades
de pesquisa e extensãode pesquisa e extensão
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