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EQUIPE

Secretária de Comunicação
Professora Daiana Stasiak
Coordenação Administrativa
Roberta de Castro Basile
Diretoria de Jornalismo
Luiz Felipe Fernandes – diretor
Carolina Melo – jornalista
Caroline Pires – jornalista
Kharen Stecca – jornalista
Mariza Fernandes – jornalista
Versanna Carvalho – jornalista
Diretoria de Publicidade Institucional
Leonardo Rezio – diretor
Eurípedes Júnior – técnico em Artes Gráficas
Frederico Aldama – técnico em Artes Gráficas
Natã Carvalho – técnico em Artes Gráficas
Juliana Queiroz – técnica em Artes Gráficas (Proec)
Diretoria de Relações Públicas
Suzy Meiry Silva – diretora
Luiza Helena Monteiro – relações públicas
Vanessa dos Reis – assistente em Administração
Fotografia
Carlos Siqueira – fotógrafo
Bolsistas e Estagiários
Beatriz de Oliveira – bolsista de Jornalismo
Gustavo Motta – bolsista de Jornalismo
Letícia Santos – bolsista de Jornalismo
Frederico Oliveira – estagiário de Jornalismo
Camila Hirth – estagiária de Publicidade
Patrick Ferreira – estagiário de Publicidade
Antônio Dellatore – estagiário de Publicidade
Ramon Teodoro – estagiário de Publicidade
Vanessa Setúbal - bolsista de Relações Públicas
Maria Vitória Ferreira – bolsista de Relações Públicas
Francinei de Oliveira – estagiário de Relações Públicas
Laís Dias Rodrigues – estagiária de Relações Públicas
Pedro Henrique Cruz de Oliveira Silva – estagiário de Relações Públicas
Vinicius Paiva – bolsista de Jornalismo (redes sociais)
Felipe Maia – estagiário de Publicidade (redes sociais)
Vinicius Souza – estagiário de Relações Públicas (redes sociais)
Ana Paula Fortunato – bolsista de Fotografia
Natália Cruz – bolsista de Fotografia
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ATENDIMENTO

A Secretaria de Comunicação está localizada no prédio da Reitoria da UFG (2º andar), no
Câmpus Samambaia. O horário de atendimento é das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.
O atendimento também pode ser feito por telefone ou e-mail:
-

Diretoria de Jornalismo: (62) 3521-1311 - jornalismo.secom@ufg.br
Diretoria de Publicidade Institucional: (62) 3521-1377 - publicidade.secom@ufg.br
Diretoria de Relações Públicas: (62) 3521-1706 - relacoespublicas.secom@ufg.br
Equipe de Redes Sociais: (62) 3521-1311 - redes.secom@ufg.br

Para informações sobre os serviços e produtos oferecidos pela Secom, pela TV UFG e pela
Rádio Universitária, acesse a Carta de Serviços.
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POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DA UFG

Aprovada pelo Conselho Universitário (Consuni), em 31 de maio de 2019, a Política de
Comunicação da UFG (PC) é um documento elaborado por comissão e estabelece as
diretrizes para as atividades relacionadas à Comunicação na Universidade.
O documento levou mais de quatro anos para ser finalizado e nasceu do trabalho de uma
comissão composta pela então Assessoria de Comunicação da UFG (atual Secretaria de
Comunicação), TV UFG, Rádio Universitária, Faculdade de Informação e Comunicação
(FIC) e diversos outros órgãos e unidades que auxiliaram na produção do documento.
Conforme consta no documento, a Secretaria de Comunicação é o órgão executivo da
Universidade responsável por coordenar a PC.
Ao longo de 2019, algumas ações realizadas contribuíram para fortalecer a PC:
-

Em fevereiro, foram publicadas as normas de uso dos murais institucionais da UFG e
distribuídas às unidades acadêmicas, juntamente com placas padronizadas,
indicativas do conteúdo a ser afixado em cada espaço. Essas ações deram
continuidade ao Projeto Mural Institucional UFG, iniciado em julho de 2018, que visa
padronizar o uso desses espaços na UFG e contribuir para a manutenção de
estrutura física, evitando a afixação de materiais de divulgação em paredes,
vidraças, entre outros locais;

-

A Secom assumiu a supervisão de estagiários de relações públicas, que
desenvolveram atividades em apoio aos agentes de comunicação em cinco unidades
acadêmicas no primeiro semestre e sete no segundo. Antes de iniciar o estágio, os
estudantes receberam orientações sobre a PC e a estrutura e serviços
disponibilizados pela Secom;

-

Também no primeiro semestre, o professor da FIC Raniê Solarevisky ministrou a
disciplina Assessoria e Consultoria em Comunicação para alunos de Jornalismo. Em
atividades práticas, os estudantes realizaram diagnóstico em 19 unidades
acadêmicas da Regional Goiânia e produziram planos de comunicação,
considerando as diretrizes da PC que foram apresentadas em aulas expositivas
ministradas pela equipe da Secom;

-

Seguindo o padrão do novo Portal UFG, lançado em dezembro de 2018, teve início
em 27 de julho o processo gradativo de migração de sites dos órgãos da
administração superior da Universidade. Os sites das Pró-Reitorias e Secretarias
migraram ao longo do segundo semestre e os das unidades acadêmicas estão
previstos para o início de 2020;

-

Em dezembro, a Secom publicou documentos normativos e guias, sendo eles: Guia
de Auditórios, Normativas Jornalismo, Normativas Portal UFG, Normativas
Publicidade Institucional, Normativas Redes Sociais, Normativas Cerimonial de
Eventos Protocolares. Todo o material está disponível no site da Secom.
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Essas ações contribuíram para estreitar o relacionamento da Secom com agentes de
comunicação das unidades acadêmicas e órgãos executivos.

Mural no Centro de Convivência do Câmpus
Samambaia

Reunião entre o professor Raniê Solarevisky (FIC),
agentes de comunicação do Câmpus Colemar Natal e
Silva e representantes da Secom
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CERIMONIAL E EVENTOS

O planejamento e a realização do cerimonial de eventos institucionais, como posses em
cargos administrativos, inaugurações de obras, concessão de títulos eméritos e colações de
grau são de responsabilidade da Diretoria de Relações Públicas.
Em 2019, foram realizadas 58 cerimônias. Além dos eventos institucionais supracitados,
entraram nesta contagem ações institucionais, tais como: Baile UFG, sessão festiva do
Consuni, Conpeex, Encontro de Egressos, Seminários da Comissão de Assédio e eventos
de Pró-Reitorias e secretarias, entre outros.
Planejamento e realização do cerimonial de eventos protocolares

Como forma de apoiar as unidades acadêmicas e órgãos executivos da Universidade na
realização do cerimonial de seminários, simpósios, workshops e
 palestras, a Secom prepara
o roteiro de cerimônias e realiza reuniões de treinamento e orientação com as pessoas que
organizam essas cerimônias. Ao longo do ano foram realizados 44 atendimentos dessa
natureza.
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Inauguração da Galeria de Ex-Reitores

Entrega do prêmio Consuni 2019

Baile UFG
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CARTÕES DE ANIVERSÁRIO

Os servidores ativos e aposentados da UFG recebem um cartão no aniversário, assinado
pessoalmente pelo reitor. A cada ano é produzido um novo modelo de cartão. Sob a
responsabilidade da Diretoria de Relações Públicas da Secom, em 2019 eles foram
encaminhados a 7.500 servidores ativos e aposentados.
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MURAIS INTERNOS DA REITORIA

O Projeto Mural Institucional foi desenvolvido pelas Diretorias de Relações Públicas e de
Publicidade Institucional com o intuito de promover a interação entre servidores e visitantes
do prédio da Reitoria e disponibilizar conteúdos interativos no espaço.
Em 2019, foram produzidos seis murais diferentes, no período de fevereiro a setembro,
quando o projeto foi encerrado.

Maio

Junho

Julho

Agosto
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AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA REITORIA

As ações de integração na Reitoria consistem em eventos em datas comemorativas visando
à integração dos departamentos. Em 2019, foram realizados três eventos de integração no
prédio da Reitoria.

Dia da Mulher

Dia da Mulher

Festa Junina

Almoço e confraternização de fim de ano
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CAMPANHAS INSTITUCIONAIS

A Secom é responsável por desenvolver e publicizar campanhas institucionais da
Universidade, a partir de demandas de interesse público. O objetivo é comunicar e promover
uma Universidade mais humana, sustentável, segura, que respeita os direitos humanos e a
diversidade cultural, contribuindo para a construção da cidadania. Em 2019, foram
promovidas seis campanhas institucionais:
-

Campanha Contra o Preconceito (Racismo, Misoginia e Homofobia);
Campanha de Saúde Mental;
Campanha de Divulgação do Jornal UFG;
Campanha de Conscientização sobre Alterações no Trânsito do Câmpus
Samambaia;
Campanha sobre Segurança na Universidade;
Campanha de Respeito ao Nome Social.
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PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

As demandas de criação publicitária para a comunidade universitária alcançaram o número
de 552 contas/solicitações, para as quais foram produzidas 2.752 peças (gráficas e
virtuais).
A demanda crescente levou à necessidade do aumento de servidores e computadores, com
ferramentas que melhor viabilizem os atendimentos. Tal carência começou a ser suprida no
início de 2020, com inclusão de dois novos servidores na equipe.

A Diretoria de Publicidade Institucional atende três agrupamentos dentro da Universidade:
Pró-Reitorias, Secretarias e órgãos; Unidades Acadêmicas e Projetos de Extensão. As
peças são criadas de acordo com o público a ser alcançado, por isso, pode-se perceber a
seguir a diferença no uso da linguagem, cores e informações.
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PRÓ-REITORIAS, SECRETARIAS E ÓRGÃOS

14

UNIDADES ACADÊMICAS

15

PROJETOS DE EXTENSÃO
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No fim do ano, foram estabelecidos dois gráficos resultantes dos maiores solicitantes de
2019. O primeiro é referente às Pró-Reitorias, Secretarias e órgãos e o segundo, às
Unidades Acadêmicas.

Dentre as demandas internas da Reitoria, a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) obteve o
maior número de contas, seguida pelas Pró-Reitorias de Pós-Graduação (PRPG) e de
Assuntos Estudantis (Prae). Com relação às solicitações de Unidades Acadêmicas, o
Instituto de Ciências Biológicas (ICB), a Faculdade de Letras (FL) e o Instituto de Química
(IQ) foram os que mais solicitaram campanhas/divulgação de eventos. O somatório dessas
três unidades equivale ao somatório total de contas realizadas para as outras unidades.
Os gráficos acima são relevantes para estabelecer em quais pontos a Diretoria de
Publicidade Institucional concentrou seus esforços e se eles são coerentes com os
propósitos tanto da Secretaria quanto da UFG. O resultado é positivo e coeso, considerando
que os cursos de graduação são a razão de ser da Universidade.
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REDES SOCIAIS

A UFG possui perfis oficiais em cinco redes sociais administradas pela Secom: Facebook,
Instagram, Twitter, LinkedIn e YouTube.
O principal objetivo é engajar e interagir com estudantes, professores, técnicos
administrativos, pesquisadores e comunidade externa. Para isso, várias ações foram
desenvolvidas ao longo de 2019, tais como: humanização das postagens, produção de
conteúdo interativo específico para cada rede social, divulgação de conquistas da
comunidade (Orgulho de Ser UFG), pesquisas e eventos.
CURTIDAS, SEGUIDORES E INSCRITOS
Twitter: 202 mil seguidores
Facebook: 82 mil curtidas
Linkedin: 60 mil seguidores
Instagram: 60 mil seguidores
YouTube: 4 mil inscritos

UNIVERSIDADES BRASILEIRAS MAIS SEGUIDAS NO TWITTER

PLANEJAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO NAS REDES SOCIAIS
As publicações nas redes sociais obedeceram ao planejamento realizado no início de 2019.
Ao longo do ano, foram feitas mais de 3.817 postagens, conforme dados a seguir:
Facebook: 353
Twitter: 1.253
Linkedin: 236
Instagram (feed): 148
Instagram (stories): 1.607
YouTube: 220 vídeos
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ENGAJAMENTO DAS UNIVERSIDADES NO FEED DO INSTAGRAM

COMPARATIVO ENTRE O ANO DE 2018 E 2019
O objetivo de interagir com os públicos nas redes sociais foi alcançado com sucesso,
mesmo com o fato de o número de postagens ter diminuído no ano de 2019 em relação ao
ano de 2018 (4.668 contra 3.817).
Em 2019, os stories da UFG no Instagram geraram 13 milhões de visualizações, ou seja,
mais de 1 milhão de visualizações por mês, sendo cerca de 8 mil para cada story.
Já os tweets da UFG, em 2019, foram vistos mais de 5 milhões de vezes, sendo que cada
tweet foi visto, em média, por mais de 4 mil pessoas. Esses números representam um
aumento de 225% nas interações no Instagram e 49% nas interações no Twitter.

2018

2019

Interações no story

4.000.000

13.000.000

Visualizações de tweets

3.484.000

5.200.000

Interações no feed

233.000

290.000

NÚMERO DE SEGUIDORES
2018

2019

Twitter

196.000

202.000

Facebook

80.000

82.000

LinkedIn

46.800

60.000

Instagram

39 mil

60.000

YouTube

1.300

4.000
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CONQUISTAS
A UFG foi a primeira universidade federal brasileira a conquistar o selo de verificação do
Instagram, o que garante a presença autêntica nas redes e ajuda as pessoas a localizarem
a instituição com mais facilidade.
O Twitter da UFG bateu a marca dos 200 mil seguidores, número que mantém a
Universidade como a mais seguida do Brasil, dentre públicas e privadas, e também a
posição 52ª entre todas as universidades do mundo que estão no Twitter.

LINGUAGEM E ENGAJAMENTO
Com os novos conteúdos, linguagem jovem e divertida que dialoga com a comunidade
universitária, as redes sociais ajudam a reforçar cada vez mais a imagem positiva da
Universidade, em especial com o público de jovens entre 18 e 24 anos.

No entanto, o número de respostas dadas aos usuários nas redes sociais reduziu de 18 mil
em 2018 para 11 mil em 2019. O resultado pode ser atribuído ao fato de a equipe de redes
sociais ter perdido um estagiário de Gestão da Informação e um estagiário encarregado pela
redação. Com o trabalho concentrado em menos pessoas, o diálogo direto com os usuários
diminuiu, ainda que seja bastante significativo.
Em relação ao YouTube, ressalta-se que ainda não há uma produção de contéudo própria,
sobretudo pela falta de equipamento e de pessoal. Essa plataforma tem sido abastecida
com as transmissões de colações de grau e de outros eventos.
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PORTAL UFG

Atualizado diariamente, o Portal UFG é o principal veículo de comunicação da Universidade,
no qual podem ser acessadas informações e notícias institucionais e acadêmicas, editais e
eventos. Todo o conteúdo do site, incluindo dos menus, é gerenciado pela Diretoria de
Jornalismo.
O novo Portal UFG entrou no ar em dezembro de 2018, com design moderno e melhor
disposição das informações. O conteúdo também abastece as redes sociais da
Universidade.

ACESSO
Em 2019, o Portal UFG foi acessado por 888.125 usuários e sua página principal (ufg.br)
teve 1,8 milhão de visualizações.

Uma visualização de página é definida como a visualização de uma página que está sendo
acompanhada pelo código de acompanhamento do Google Analytics. Isso significa que, em
2019, a página www.ufg.br foi acessada 1,8 milhão de vezes. O número é bem menor que o
de 2018 (4,2 milhões).
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Uma possível explicação é a de que cada vez menos usuários acessam a página principal
da UFG. A maior parte do acesso deve estar se dando por meio de links que levam
diretamente as páginas internas do portal.
A maioria dos acessos - 57% - foi de usuários de Goiás, que permaneceram em média 1
minuto e 50 segundos no site. O acesso por celular aumentou 6 pontos percentuais,
alcançando 51% do total.

PUBLICAÇÕES
Em 2019, foram feitas 1.745 publicações no Portal UFG – 303 a mais que em 2018. Com
isso, a média de publicações por dia útil subiu para quase 7.
As publicações são divididas em Notícias, Eventos, Editais/Inscrições Abertas e matérias do
Jornal UFG.

As categorias Eventos e Jornal UFG registraram aumento de publicações, enquanto Notícias
e Editais diminuíram.
Acredita-se que o aumento no número de eventos publicados no portal está ligado à
consolidação do Boletim de Eventos, enviado por e-mail para toda a comunidade
universitária. Isso porque, para ser incluído no boletim, o evento precisa estar
necessariamente publicado no Portal UFG.
Já o aumento das publicações do Jornal UFG deve-se ao fim de sua versão impressa. Como
o jornal é exclusivamente on-line desde o fim de 2018, a publicação de matérias não está
condicionada a um número de edições pré-determinadas.
Isso também explica a diminuição da categoria Notícias do Portal UFG, visto que muitas
matérias que antes eram publicadas nesta seção, agora são divulgadas no Jornal UFG,
ficando também em destaque no Portal UFG.
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NOTÍCIAS MAIS ACESSADAS
Nota à comunidade universitária (sobre o e-mail com ameaças)

58.458

Processo eleitoral do Conselho Local de Saúde do Centro de Saúde Câmpus
Samambaia

18.262

Resoluções aprovadas pelo Conselho Universitário

15.163

Publicado edital de matrícula SiSU/UFG 2019

13.235

Estude no Centro de Línguas da UFG

11.978
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COBERTURAS JORNALÍSTICAS E FOTOGRÁFICAS

A Secom disponibiliza repórter e/ou fotógrafo para coberturas jornalísticas de eventos e
ações da Universidade. As matérias são publicadas no Portal UFG e no Jornal UFG. O
atendimento é feito de acordo com a disponibilidade de profissionais e recursos da Secom.
Em 2019, foram realizadas 277 coberturas jornalísticas e/ou fotográficas.

O ano de 2019 registrou 94 coberturas a menos que em 2018. Entre os motivos,
destacam-se:
-

Restrição do transporte: a Divisão de Transporte limitou a apenas um traslado por
dia para a Secom, o que acaba restringindo as coberturas ao Câmpus Samambaia.
Também não tem sido disponibilizado transporte para o período noturno e fins de
semana;

-

Alteração no quadro de pessoal da Diretoria de Jornalismo: no segundo
semestre de 2019, um servidor foi designado como diretor, uma servidora foi
redistribuída para o Planetário da UFG, uma servidora entrou de licença maternidade
e uma quarta servidora foi provisoriamente realocada para a Reitoria Digital.

É importante ressaltar que, mesmo com as restrições, a Diretoria de Jornalismo procura
alternativas para atender as demandas de coberturas. Uma delas é orientar o responsável
pelo evento ou o agente de comunicação a redigir as informações e produzir imagens. O
material é editado pela equipe e publicado no Portal UFG e no Jornal UFG.
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O gráfico mostra que cerca de 57% das coberturas diz respeito a eventos e ações da
administração superior da UFG que englobam Reitoria, Pró-Reitorias, Secretarias e Órgãos.
O restante das matérias produzidas está distribuído entre as diversas unidades acadêmicas
da Universidade.
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JORNAL UFG

O novo site do Jornal UFG, criado em dezembro de 2018, o consolidou como um importante
veículo de divulgação científica da Universidade. As matérias publicadas no jornal também
ficam em destaque no Portal UFG.
Em 2019, foram produzidas 443 matérias para o Jornal UFG, número quatro vezes maior
que a produção de 2018. O aumento se deve ao fim da versão impressa do jornal, ou seja,
como não há mais um número de edições fixas por ano, o site pode ser atualizado com
muito mais frequência.

As matérias do Jornal UFG são divididas nas seguintes editorias: Saúde, Ciências Naturais,
Tecnologia, Humanidades, Arte e Cultura, Institucional, Destaques (matérias destacadas nos
banners da parte superior do site) e Especial (reportagens mais aprofundadas sobre temas
diversos). Também há as seções Artigos e Colunistas.
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ACESSO
De abril a dezembro de 2019 (período em que o site foi monitorado pelo Google Analytics), o
Jornal UFG foi acessado por 109.264 usuários e sua página principal (jornal.ufg.br) teve
186.557 visualizações de página.
O tempo médio em que os usuários ficam no site é de 3 minutos e 26 segundos, período
que é mais que o dobro da permanência no Portal UFG. Isso corrobora o fato de o Jornal
UFG ser um veículo de informação jornalística, que demanda mais tempo de leitura.
Importante notar que cerca de 19% dos usuários (20.644) chegaram ao site do Jornal UFG
por meio das redes sociais, sendo o Facebook responsável por 80% desses acessos,
seguido do Instagram Stories (10%) e do Twitter (7%).

MATÉRIAS MAIS ACESSADAS
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

A relação de matérias mais acessadas mostra a importância da divulgação científica
realizada pela Secom e também de abrir espaço para a comunidade acadêmica (o segundo
texto mais acessado é um artigo de opinião).
Destaque também para a matéria mais acessada, sobretudo no atual contexto político do
país. Trata-se de uma reportagem especial sobre o período da Ditadura Militar na UFG. As
matérias especiais são discutidas com a TV UFG e a Rádio Universitária, que produzem o
material multimídia.
Além dos vídeos e dos podcasts, em 2019 foram incluídas nessas reportagens uma playlist
do Spotify, com músicas selecionadas para contextualizar o assunto tratado.
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Outra conquista do Jornal UFG foi a inserção na sociedade. Pesquisadores e jornalistas
passaram a compartilhar matérias em seus perfis pessoais. Reportagens sobre pesquisas
realizadas na UFG também foram compartilhadas nas redes sociais em contraposição aos
ataques sofridos pelas instituições públicas de ensino superior.
No exemplo abaixo, a repórter de política do jornal O Popular e comentarista da Rádio CBN
retuíta uma matéria do Jornal UFG, que aborda uma pesquisa sobre o acesso a bicicletas
compartilhadas.

PRÊMIO DOM TOMÁS BALDUÍNO DE DIREITOS HUMANOS
O Jornal UFG também foi vencedor do 1º Prêmio Dom Tomás Balduíno de Direitos
Humanos, em julho de 2019, tendo conquistado o segundo lugar na categoria Produção
Jornalística na Web com a matéria Direitos Humanos: a quem defendem?. A matéria foi feita
pelas jornalistas Caroline Brandão e Letícia Rocha.
Por causa da conquista, a equipe do Jornal UFG também recebeu o Certificado de
Reconhecimento Consuni 2019.

As jornalistas Carolina Melo e Letícia Rocha recebem
o Prêmio Dom Tomás Balduíno
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BOLETIM ELETRÔNICO (E-MAIL MKT)

A Secom é responsável pelo envio de boletins informativos via e-mail marketing, com
assuntos de interesse da comunidade universitária. Em 2018, foi elaborada a normatização
dos três tipos de boletins eletrônicos: Informativo, Notícias e Eventos.
Em 2019 foram produzidos e enviados 173 boletins eletrônicos (apenas sete a mais que
em 2018). O envio é feito em listas de e-mails de todos os estudantes, professores e
técnicos administrativos.
Informativo
Destinado a informes institucionais e administrativos de interesse da comunidade
universitária.
Notícias
Enviado às terças-feiras, apresenta 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.

No segundo semestre de 2019 foi criado um novo layout para os boletins, que passaram a
ser feitos na plataforma on-line Mailchimp.
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PROJETO VISIBILIDADE (Divulgação Científica)

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.
O projeto abrange quatro frentes:
-

Produção de releases e envio semanal para a imprensa;
Atendimento diário às demandas dos veículos de comunicação;
Clipping diário de notícias sobre a UFG;
Elaboração de relatórios de Auditoria de Imagem da Universidade na Mídia.

RELEASES PRODUZIDOS
Em 2019, foram produzidos e enviados à imprensa 90 releases, oito a mais que no ano
anterior.

A produção de releases é discutida em reuniões de pauta periódicas. As sugestões de pauta
para a imprensa levam em consideração o valor-notícia e a disponibilidade do pesquisador
em atender pedidos de entrevista.
Ao longo dos anos, observou-se que o envio de uma grande quantidade de releases
acabava por inflar as redações e não resultava necessariamente em publicações.
Entende-se que as sugestões de pauta precisam ser encaminhadas de forma estratégica.
De nada adianta, por exemplo, enviar um release quando há um outro assunto dominando o
noticiário.
A cada ano, os pesquisadores da UFG reconhecem a expertise da Secom no
relacionamento com a imprensa. Cada vez mais eles procuram e informam a Secretaria
sobre suas pesquisas e projetos. Isso aconteceu com as três pesquisas que mais renderam
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atenção da mídia nacional e internacional no ano passado, ou seja, as sugestões de
divulgação foram encaminhadas à Secom pelos próprios pesquisadores.

DEMANDAS ATENDIDAS
Diariamente, a Diretoria de Jornalismo da Secom é acionada pelos veículos de comunicação
– principalmente por e-mail e telefone – com solicitações de fontes para entrevistas. Em
2019, foram atendidas 1.043 demandas.

O índice de resposta positivo (quando a Diretoria de Jornalismo consegue a fonte solicitada
para entrevista) é de aproximadamente 70%. A demanda só deixa de ser atendida quando
não são localizados professores e/ou pesquisadores com disponibilidade no dia ou horário
solicitado ou com domínio do assunto a ser abordado.

CLIPPING DE NOTÍCIAS
O clipping é uma coleta de notícias e reportagens sobre a UFG, publicadas pelos diversos
veículos de comunicação. Por meio da análise desse material, é possível saber como a
Universidade tem sido retratada na imprensa e, consequentemente, qual é a imagem da
instituição na mídia. Em 2019, foram coletadas 2.267 notícias e reportagens com
referência à UFG.
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Desde 2018, houve uma reformulação dos critérios de busca de notícias, de modo a clipar
apenas veículos de comunicação relevantes do ponto de vista jornalístico, o que explica a
diminuição em relação aos anos anteriores.
Ressalta-se, entretanto, que desde sempre o clipping foi feito manualmente, sem o auxílio
de ferramentas especializadas. Isso faz com que importantes notícias e reportagens (que
nem sempre estão disponíveis on-line) fiquem de fora dessa contabilização, daí a
importância de se investir em um serviço especializado de clipping, que inclua também a
repercussão nas redes sociais.
Um dos critérios de análise das notícias clipadas é o enfoque:
-

Positivo: quando a matéria impacta positivamente a imagem da UFG;
Negativo: quando a matéria impacta negativamente a imagem da UFG;
Neutro: quando a referência feita à UFG não contribui nem prejudica a imagem da
instituição.

O gráfico mostra que as notícias positivas respondem por quase metade do total de matérias
clipadas. Apenas cerca de 13% das notícias coletadas têm enfoque negativo.
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O resultado ganha ainda mais importância por 2019 ter sido um ano de ataques às
instituições públicas de ensino superior e de acentuação do déficit financeiro. Além disso,
houve uma tentativa de culpar a gestão das universidades pela situação orçamentária. Ainda
assim, o trabalho de comunicação feito pela Secom manteve a imagem institucional da UFG
positiva.

VISIBILIDADE NACIONAL E INTERNACIONAL
Em 2019, o Projeto Visibilidade foi responsável por importantes publicações relacionadas à
UFG na imprensa regional, 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.
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-

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.
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FALE CONOSCO

A Diretoria de Jornalismo é responsável por responder os e-mails que chegam à UFG via
Fale Conosco. Em 2019 foram respondidos 781 e-mails com dúvidas e informações
referentes à instituição, 440 a menos que em 2018.

A redução se deve à organização do Fale Conosco no Portal UFG. Ao clicar nessa opção, o
usuário pode acessar uma relação de Perguntas Frequentes. Caso a dúvida não seja
esclarecida, há a possibilidade de enviar uma mensagem e selecionar a opção em que ela
se encaixa: ingresso e matrícula; concursos; divulgação de eventos; cerimonial e colação de
grau; produção de material gráfico; outras dúvidas.
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BOLETIM RÁDIO UNIVERSITÁRIA

Todas as sextas-feiras, a Secom participa do programa Intercampus, da Rádio Universitária,
com boletins ao vivo sobre notícias e eventos da UFG.
Em 2019, foram feitos 53 boletins para a Rádio Universitária - cinco a mais que em 2018.

