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Equipes Secom
Magno Medeiros – Secretário de Comunicação
Daiana Stasiak – Secretária Adjunta de Comunicação
Coordenação administrativa
Roberta de Castro Basile
Equipe de Relações Públicas
Suzy Meiry Silva – Relações Públicas
Vanessa dos Reis – TAE
Deborah Bombonate – Bolsista Profissional
Vanessa Setúbal – Bolsista Profissional
Maria Vitória Ferreira – Bolsista de Extensão
Francinei de Oliveira – Estagiário
July Stefanny - Estagiária
Laís Dias Rodrigues – Estagiária
Equipe de Jornalismo
Carolina Melo – Jornalista
Caroline Pires – Jornalista
Kharen Stecca – Jornalista
Luiz Felipe Fernandes – Jornalista
Mariza Fernandes – Jornalista
Versanna Carvalho – Jornalista
Michele Martins – TAE
Aline Borges – Bolsista de Extensão
Gustavo Motta – Bolsista de Extensão
Equipe de Publicidade Institucional
Eurípedes Júnior – Técnico de Artes Gráficas
Frederico Aldama – Técnico de Artes Gráficas
Natã Carvalho – Técnico de Artes Gráficas
Leonardo Rézio – TAE
Nandra Ramos – Bolsista Profissional
Antônio Carlos Rodrigues - Estagiário
Júlia Biscuola – Estagiária
Larissa Jácome – Estagiária
Lucas Henrique - Estagiário
Ramon Teodoro – Estagiário
Equipe de Redes Sociais
Júllia Robertha R. Machado – Bolsista Profissional
Bruno Nunes – Estagiário
Leonardo Rézio – TAE
Equipe de Fotografia e Audiovisual
Carlos A. Siqueira - Fotógrafo
Ana Fortunato – Bolsista Profissional
Natália Cruz – Bolsista de Extensão
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Pedro Gabriel - Bolsista de Extensão

Atendimento
Na Secom/UFG, o horário de atendimento ao público ocorre das 7h às 19h, de
segunda a sexta-feira. Os jornalistas, conforme previsto em lei*, possuem carga
horária de 25 horas semanais. A distribuição dos profissionais em dois turnos de
trabalho – matutino e vespertino – garante o funcionamento ininterrupto da
Coordenação de Jornalismo. As equipes profissionais de Relações Públicas,
Publicidade Institucional, Redes Sociais e Fotografia e Audiovisual também prestam
atendimento à comunidade universitária nas demandas que envolvem ensino,
pesquisa, extensão e gestão administrativa.
Formas de atendimento:
- Presencialmente na Secom (prédio da Reitoria, 2º andar);
- Contatos:
Equipe de Jornalismo: (62) 3521-1311 – jornalismo.secom@ufg.br
Equipe de Relações Públicas: (62) 3521-1706 – relacoespublicas.secom@ufg.br
Equipe de Publicidade Institucional: (62) 3521-1377 – publicidade.secom@ufg.br

Carta de Serviços
Em 2018, a Secretaria de Comunicação (Secom), a TV UFG e a Rádio Universitária
elaboraram uma Carta de Serviços com a relação de produtos e serviços de
comunicação, disponíveis à comunidade universitária.
Veja aqui: Carta de Serviços

Política de Comunicação da UFG
Com previsão de aprovação pelo Reitorado e Conselho Universitário (Consuni) em
2019, a Política de Comunicação da UFG (PC) é um documento que foi elaborado
por uma comissão e apresenta diretrizes e normativas para as atividades
relacionadas à Comunicação na Universidade. Em agosto de 2018, a minuta de
resolução foi entregue à equipe de Gestão para apreciação. Concomitante, a
Secom, responsável pela execução da PC, começou a mapear e a capacitar os
agentes de comunicação nas regionais, órgãos e unidades acadêmicas.
Os agentes de comunicação serão responsáveis por intermediar o relacionamento
entre o local de trabalho e a Secom para orientar o desenvolvimento de ações como
criação de materiais gráficos, promoção de eventos, criação e atualização dos sites
institucionais e redes sociais, divulgação interna e externa, organização de murais,
desenvolvimento de ações de integração, dentre outras.
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Ao longo do ano, foram realizadas nove capacitações em Ações de Comunicação
Interna, com foco em boas práticas no atendimento ao público, atualização de
conteúdo em sites da UFG, mural institucional, cerimonial e organização de eventos
institucionais, redes sociais e aplicação da marca UFG. Destinada a servidores,
terceirizados, bolsistas e estagiários, aproximadamente 100 pessoas participaram
das capacitações.
Em atenção às orientações constantes na PC, os sites das sete Pró-reitorias da
UFG foram analisados e foram realizadas reuniões com os gestores para
orientações e adequações.

Encontro de Dirigentes
No dia 28 de novembro, a Secom, a Rádio Universitária e a TV UFG foram
convidadas pela PROPESSOAS para ministrarem o II Encontro dos Dirigentes da
UFG, evento no qual participaram gestores da universidade (diretores,
coordenadores, pró-reitores e secretários) para pensar ações em áreas distintas da
instituição. Na oportunidade, foi apresentada a Carta de Serviços de
Comunicação da UFG, documento que apresenta, de forma prática e simplificada,
como solicitar serviços das áreas de comunicação da UFG. Além disso, foram
discutidas as formas de comunicação da UFG, internamente e também com a
sociedade.

Cerimonial e
Eventos
A equipe de Cerimonial e Eventos é responsável pelos eventos institucionais da
Universidade, tais como posses em cargos administrativos, inaugurações de obras,
concessão de Títulos Eméritos e Colações de Grau.
Em 2018, foram realizadas mais de 80 cerimônias. Além dos eventos institucionais
supracitados, entraram nesta contagem ações institucionais tais como: Baile UFG,
sessão festiva do Consuni, Conpeex, eventos das pró-reitorias, etc.
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Além do planejamento e realização de cerimonial dos eventos institucionais, a
Secom elabora roteiros, auxilia e treina pessoas responsáveis por eventos não
protocolares, a exemplo de seminários, simpósios, workshops e palestras. Ao longo
do ano foram produzidos 40 roteiros de apoio para unidades acadêmicas e órgãos.

Cartões de Aniversário
Sob a responsabilidade da equipe de Relações Públicas da Secom, os cartões de
aniversário foram encaminhados a 7.500 pessoas entre servidores ativos e
aposentados.

Modelo do cartão de aniversário de 2018

Murais internos da Reitoria
Uma parceria entre a equipe de Relações Públicas e a equipe de Publicidade
Institucional possibilitou a elaboração e desenvolvimento do Projeto Mural
Institucional. No total, foram produzidos 12 murais diferentes durante o ano,
possibilitando aos servidores e visitantes do prédio da Reitoria se depararem com
conteúdos interativos.
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Ações de integração na Reitoria

As ações de integração na Reitoria são resultado do trabalho desenvolvido pela
equipe de Relações Públicas e consistem em eventos em datas comemorativas
visando à integração dos departamentos. Em 2018, foram realizados 13 eventos de
integração no prédio da Reitoria.

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 2018, foram promovidas 6 campanhas:
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Campanha contra o Assédio Sexual;
Campanha de Peticionamento do SEI para a comunidade universitária;
Campanha sobre Sustentabilidade na UFG;
Campanha Blitz no Câmpus;
Campanha Setembro Amarelo;
Campanha contra o Assédio Moral.
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TVs internas
Resultado do trabalho executado pelas equipes de Relações Públicas e Audiovisual,
em 2018, teve início o serviço de divulgação institucional em TVs internas. Fixadas
no prédio da Reitoria e nos dois Restaurantes Universitários (Câmpus Samambaia e
Câmpus Colemar Natal e Silva), as TV’s internas transmitem diariamente
informações institucionais relacionadas a serviços, notícias e eventos de interesse
da comunidade universitária.

Redes Sociais
Visando aprimorar as formas de comunicação das redes sociais oficiais da UFG,
importantes objetivos foram definidos em planejamento. Postagens mais
humanizadas, interativas e comunicativas nortearam as ações do núcleo de Redes
Sociais. Atualmente, a UFG possui 5 redes sociais oficiais: Universidade Federal de
Goiás (facebook), ufg_oficial (Instagram), UFG (Twitter), Universidade Federal de
Goiás (Linkedin), UFG Oficial (YouTube).
Planejamento e atualização de conteúdo nas redes sociais
As publicações nas redes sociais obedecem ao planejamento realizado pelo núcleo
de Redes Sociais no início do ano. Neste planejamento as postagens são
desenhadas para atender às particularidades de cada rede social.
Ao longo de 2018 foram feitas mais de 4.668 postagens, conforme dados a seguir:
Facebook: 441
Twitter: 1.569
Linkedin: 155
Instagram (feed): 172
Instagram (stories): 2.331
Postagens humanizadas: 1156 postagens
São postagens que humanizam diretamente a comunidade universitária utilizando as
estratégias a partir da identidade de cada rede social: cobertura de projetos e grupos
de trabalho; acontecimentos da/na UFG; eventos; enquetes; utilização de #
(hashtag) #orgulhodeserUFG; repostagem de publicações feitas pela comunidade
acadêmica que marcarem a UFG, dentre outras.
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Número de seguidores e média de participação
As alterações nas políticas de visualização de conteúdos das redes sociais
interferem drasticamente nos resultados obtidos pela equipe. Em 2018, o Facebook
mudou as regras e priorizou as publicações de amigos e familiares para aparecerem
nos feeds. Assim, as páginas de marcas e empresas, como a da UFG, têm que se
esforçar ainda mais para aparecer de forma espontânea no feed de notícias dos
usuários. Por isso, o alcance orgânico da página da UFG diminuiu bastante, uma
vez que não fazemos publicações impulsionadas (pagas). Essa realidade gera na
equipe a necessidade de sempre atuar estrategicamente para aumentar o número
de seguidores e alcance médio de publicações.

Facebook: 80 mil curtidas e um alcance médio de 19 mil pessoas
Twitter: 196 mil seguidores
Linkedin: 46,8 mil seguidores e 12.309 cliques
Instagram (feed): 39 mil seguidores e alcance médio de 23,3 mil
Instagram (stories): visualização média de 9 mil pessoas por post
YouTube: A equipe de Audiovisual criou em 2018, o canal oficial da UFG no
YouTube. No canal os mais de 800 inscritos encontram cerca de 143 vídeos de
conteúdo institucional bem como podem acompanhar ao vivo a transmissão das
colações de grau, resultado de uma parceria com a Fundação RTVE/TV UFG. A
playlist mais acessada é a de Colações de Grau com vídeos de mais de 17 mil
acessos. O total de visualizações do canal já passa de 34.500.
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Marca UFG
A equipe de Publicidade Institucional busca zelar pelo uso correto da marca
institucional conforme Manual da Marca da UFG. Dentre as ações, destacam-se as
seguintes: capacitar pessoas que utilizam a marca UFG, realizar a
avaliação/adequação da aplicação da marca em peças produzidas fora da Secom,
atualizar e padronizar layouts institucionais e assinatura de órgãos e unidades
acadêmicas. Das peças produzidas pela comunidade universitária, 158 foram
analisadas e solicitada a correta aplicação da marca UFG.

Publicidade Institucional
As demandas de criação publicitária para a comunidade universitária alcançaram o
número de 293 contas/solicitações para as quais foram produzidas 1.220 peças
(gráficas e virtuais). A demanda crescente sugere a necessidade do aumento de
servidores e computadores com ferramentas que melhor viabilizem os atendimentos.

Reformulação do Portal UFG
A Secom participou do processo de reformulação do Portal UFG, que migrou para
uma plataforma digital mais robusta, mais interativa, com modernos recursos de
navegabilidade e um design inovador. O novo portal foi desenvolvido por meio de
uma parceria entre a Secom, a Secretaria de Tecnologia e Informação (SeTI) e o
Centro de Recursos Computacionais (Cercomp), além da contribuição do LabTIME e
do Instituto de Informática.
Além das notícias, eventos e informações institucionais, o novo Portal UFG traz
várias funcionalidades, como o acesso à programação ao vivo da Rádio
Universitária e da TV UFG. As informações sobre ensino, pesquisa, extensão e
serviços estão mais visíveis, na barra superior do Portal. Quem já é estudante pode
encontrar uma série de serviços no campo “Já sou UFG”. A comunidade externa que
deseja ingressar na Universidade seja na graduação, pós-graduação ou serviço
público, vai encontrar todas as informações necessárias no campo “Quero ser
UFG”. Também para facilitar o diálogo com a comunidade externa, foi criado o
campo “Serviços”.
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Criação do Portal Jornal UFG
Publicado pela primeira vez em 2006, o Jornal UFG passou por algumas
transformações ao longo do tempo. A maior delas ocorreu em dezembro de 2018,
quando a publicação assumiu um formato digital com o lançamento do Portal Jornal
UFG. Com foco na divulgação científica e cultural, o Portal Jornal UFG foi
implementado pela Secom em parceria com a SeTI, o Cercomp, a Rádio
Universitária e a TV UFG/Fundação RTVE.
A migração do impresso para o meio digital ocorreu em um momento marcante, com
o lançamento da edição número 100 do Jornal. A reportagem especial da edição
abordou o Jornal UFG e a consolidação do jornalismo científico.
O jornal, disponibilizado em multiplataforma, permite a integração de mídias,
permitindo a publicação de conteúdos em vídeo, podcast, efeitos visuais, etc. Assim,
é possível ter acesso a grande diversidade de conteúdo multimídia. Outra novidade
do jornal é a editoria de Opinião, que abre espaços para colunistas e articulistas da
comunidade universitária da UFG.
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Portal UFG
Atualizado diariamente, o Portal UFG é o principal veículo de comunicação da
Universidade, onde podem ser acessadas informações e notícias institucionais e
acadêmicas, editais e eventos. Todo o conteúdo do site, incluindo dos menus, é
gerenciado pela equipe de Jornalismo.
Até dezembro de 2018, o conteúdo do Portal UFG era distribuído em três seções:
Notícias, Eventos e Inscrições Abertas.
Notícias
Seção destinada às notícias institucionais, divulgação de pesquisas e projetos
acadêmicos, científicos, culturais e de extensão, informes administrativos e
acadêmicos e coberturas de eventos.
Eventos
Espaço voltado à publicação de eventos em que a UFG é instituição realizadora ou
apoiadora.
Inscrições Abertas
Seção destinada à divulgação de editais e cursos com inscrições abertas.
Com a reformulação do Portal UFG, novas seções e funcionalidades foram criadas,
impactando a arquitetura da informação e modernizando o layout e o design,
conforme exposto anteriormente.

ACESSO
Em 2018, o Portal UFG foi acessado por 1,021
milhão de usuários e suas páginas tiveram mais de
4,2 milhões de visualizações.
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A maioria dos acessos – 49,3% – foi de usuários do Estado de Goiás, que
permaneceram em média de 2 minutos no portal.
Nos últimos anos, a tendência é de aumento do acesso por dispositivos móveis, que
responde por 45% do total.

● PUBLICAÇÕES
Em 2018 foram feitas 1.422 publicações no Portal
UFG. A média é de quase 6 publicações por dia útil
(média de 5,6).

Gráfico 1 – Número de publicações no Portal UFG (2018)

Gráfico 2 – Número de publicações no Portal UFG mês a mês (2018)

O gráfico mostra que o número de publicações é crescente ao longo de 2018,
sobretudo em relação às notícias.
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O mês de outubro foi o que mais registrou
publicações (185), uma média de mais de 8
publicações por dia útil.

O processo de publicação envolve, em maior ou menor grau, o trabalho de produção
jornalística: apuração (checagem e levantamento de informações e entrevistas),
redação e edição. Mesmo para os eventos, cujas informações geralmente estão
“prontas”, há a necessidade de adaptação para o texto jornalístico.
A maior parte das demandas chega à equipe por e-mail, mas os atendimentos
também são feitos pessoalmente e por telefone. No caso de coberturas, a equipe,
geralmente composta por repórter e fotógrafo, se desloca até o local.
Quadro 1 – Matérias mais acessadas mês a mês (2018)
MÊS

TIPO

Notícias

TÍTULO

ACESSOS

SiSU 2018: atenção aos próximos passos 54.931

54.931

Confira o calendário acadêmico da UFG para o ano de 2018

40.161

Saiba como ingressar na UFG pelo SiSU

21.152

Universidade abre vagas para o quadro técnico-administrativo

33.566

Cursinho Federal de Goiás abre nova turma

15.084

Abertas inscrições para o processo seletivo 2018 VHCE

8.192

SiSU: manifestação de interesse para as próximas chamadas da
UFG

12.342

Últimos dias para manifestar interesse nas chamadas
subsequentes da UFG

8.467

Aprovados em 2ª chamada têm até 23/2 para confirmar vaga online

7.125

Edital oferece vagas em disciplinas isoladas

9.507

Programa Idioma Sem Fronteiras abre inscrições para Toefl

4.723

Centro de Línguas oferece curso de mandarim

2.337

Matrícula termina nesta segunda-feira

6.519

Iesa divulga nota sobre concurso da Seduce

5.709

Cadastramento do Passe Livre é prorrogado

4.587

Programa Idiomas sem Fronteiras está com inscrições abertas

4.663

Divulgado edital para estágio não obrigatório na UFG

4.106

JAN

Editais

Notícias

FEV

Editais

Notícias
MAR

Editais
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Notícias

UFG oferece cursos de empreendedorismo

2.845

UFG vai realizar concurso da Câmara Municipal

3.399

Últimos dias de inscrição para Edital de Moradia Estudantil

2.714

Centro de Eventos sedia workshop sobre doença de Parkinson

2.456

CAI seleciona estudantes para intercâmbio em Portugal

3.176

IsF abre novas turmas de inglês

2.858

DDRH abre inscrições para cursos de capacitação

2.463

Reitoria mantém orientação referente ao impacto do movimento de
caminhoneiros na UFG

27.034

Reitoria decide suspender aulas na Regional Goiânia

21.955

UFG decreta luto oficial pela morte de procurador-chefe

21.106

Prorrogados prazos para inscrição nas bolsas de assistência
estudantil

1.800

Fapeg lança seis editais com investimentos de mais de R$ 18
milhões

1.694

Aberta seleção de bolsistas para ações afirmativas

1.528

Nota oficial sobre o homicídio no Câmpus Samambaia

13.959

Confira o funcionamento da UFG durante a Copa do Mundo

6.682

UFG está entre as 20 melhores instituições sul-americanas em
Ciências da Terra e Ambientais

6.551

Venha cursar disciplinas isoladas na UFG

7.692

Confira o edital de desfazimento de bens da UFG

3.583

Abertas inscrições para o Inglês Sem Fronteiras

3.397

Abertas inscrições para o Passe Livre Estudantil

3.679

Professor da UFG é primeiro autor de artigo na Science

3.350

Nota da Proad sobre o pagamento de bolsas

3.199

Núcleos Livres em Português e Matemática na modalidade EaD

3.772

Inscreva-se para os cursos do Inglês sem Fronteiras

3.486

Confira as datas de matrícula do Centro de Práticas Corporais

2.811

Mestrado profissional é tema de reunião de Pós-Graduação

8.952

FEN inaugura ambulatório de atendimento gratuito

2.117

ABR

Editais

Notícias

MAI

Editais

Notícias

JUN

Editais

Notícias

JUL

Editais

AGO

Notícias
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Editais

Notícias

Estudante da UFG é premiado em evento internacional

2.056

Abertas inscrições para turmas de inglês do IsF

3.405

Inscrições prorrogadas para curso de matemática básica

2.653

ICB oferece Práticas Integrativas e Complementares

2.129

Divulgado edital de vagas remanescentes da UFG para 2019

32.868

Edital será disponibilizado dia 14 de setembro

10.020

Curso de EaD de Português e Matemática visa combate à evasão

2.919

UFG oferece especialização em saneamento e saúde ambiental

5.065

Escola de Engenharia Civil e Ambiental seleciona bolsistas

1.566

SET

Editais

Participe do curso de comunicação oral em francês

Notícias

941

Nota sobre a ocupação do prédio da Reitoria

1.910

Ranking aponta a UFG como a 20ª melhor universidade do Brasil

1.570

UFG conquista recursos no valor de R$ 20 milhões para o novo HC

1.298

Comunidade externa pode cursas disciplinas na UFG

2.856

Novas vagas para inscrição no Toefl

2.718

Programa oferece vagas para servidores na pós-graduação

1.803

UFG comemora Dia Nacional da EaD com cursos para 2019

1.766

UFG tem dois professores entre os mais influentes do mundo

1.464

UFG tem 20 cursos com 5 estrelas no Guia do Estudante

1.401

Cepae seleciona bolsistas e voluntários

1.631

Inscrições abertas para curso em biociências e tecnologia

1.386

Idiomas sem Fronteiras está com inscrições abertas

1.094

UFG alcança primeiro lugar no ensino em Goiás

2.197

Baile UFG encerra o ano letivo com viagem à Grécia

1.597

Nova resolução da Ouvidoria altera prazo e forma de recebimento
de manifestações

1.533

OUT

Editais

Notícias

NOV

Editais

Notícias

DEZ

Editais

Edital UFGInclui: indígenas e negros quilombolas

388

Processo seletivo Música e Musicoterapia

348

Programa oferece apoio a empreendedores

313
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Quadro 2 – Matérias mais acessadas (2018)
TIPO

TÍTULO

Notícias

Editais

ACESSOS

SiSU 2018: atenção aos próximos passos 54.931

54.931

Confira o calendário acadêmico da UFG para o ano de 2018

40.161

Divulgado edital de vagas remanescentes da UFG para 2019

32.868

Universidade abre vagas para o quadro técnico-administrativo

33.566

Cursinho Federal de Goiás abre nova turma

15.084

Edital oferece vagas em disciplinas isoladas

9.507

Coberturas jornalísticas e fotográficas
A Secom disponibiliza repórter e/ou fotógrafo 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.
Para fins de contabilização, as coberturas foram divididas nas seguintes
modalidades de eventos:
Eventos institucionais e de gabinete
Eventos e atividades promovidos ou ligados à administração superior da UFG –
Reitoria, Pró-Reitorias, Secretarias e órgãos administrativos –, posses, inaugurações
e entregas de títulos e honrarias, além de reuniões no gabinete da Reitoria.
Eventos acadêmicos, científicos, culturais e de extensão
Eventos e atividades promovidos ou ligados às unidades acadêmicas, grupos de
pesquisa e projetos de extensão e cultura.
Entrevistas para o Jornal UFG
Realização de entrevistas para subsidiar a produção de matérias para o Jornal UFG.

● Coberturas realizadas
Em 2018 foram realizadas 371 coberturas
jornalísticas e fotográficas.
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Gráfico 3 – Número de coberturas (2018)

Se somadas as três categorias – Institucional, Eventos Acadêmicos e Jornal UFG –,
o maior número de coberturas se deu em setembro de 2018. Foram 50 coberturas –
uma média de quase 3 coberturas por dia útil.
Já o mês de agosto se destaca pelo maior número de coberturas de eventos
institucionais. Foram 28 coberturas – média de 1 por dia – só nessa modalidade.

Gráfico 4 – Coberturas divididas por tipo (2018)

Observa-se que quase metade das coberturas (48%) é relativa a eventos
institucionais e demandas do Gabinete da Reitoria, sendo o restante dividido entre
eventos acadêmicos, científicos, culturais e de extensão (39%) e entrevistas para o
Jornal UFG (13%).

A cada 10 coberturas realizadas, 5 são de eventos
institucionais e demandas do Gabinete da Reitoria.
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Jornal UFG
O Jornal UFG é destinado a reportagens aprofundadas sobre atividades de
pesquisa, extensão e cultura, além de abordar temas contemporâneos de interesse
público.

De janeiro a outubro de 2018, foram produzidas 112
matérias para o Jornal UFG.

Gráfico 5 – Distribuição das matérias por editoria (2018)

Em 2018, as matérias do Jornal UFG Online tiveram
37.296 acessos. A média, por edição, é de mais de
4,6 mil acessos.
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Quadro 3 – Matérias mais acessadas mês a mês (2018)
MÊS

MAR

ABR

MAI

TÍTULO
A trajetória de uma vida dedicada ao ensino

730

Consulte nossos mestres

533

A arte de contar histórias por meio do cinema

495

É possível evitar testes em animais

1.462

Fake news marcam disputa eleitoral

862

Jogo inspirado em Salvador Dalí auxilia o ensino de Artes

742

Direitos Humanos: a quem defendem?

911

O que a Engenharia de Software brasileira tem de diferente?

662

Comissões de verificação asseguram direito de cotistas

375

Trabalhadores imigrantes em Goiás aumentam 319% em 8 anos
JUN

AGO

SET

OUT

NOV

ACESSOS

1.582

Você conhece o esporte orientação?

987

A saúde tem cor de olivra

601

Cientista da UFG identifica primeiro mamífero brasileiro

1.302

Pesquisa traça perfil conservador do jovem goianiense

1.061

Pirenópolis inspira pesquisas em diferentes áreas

1.017

Intercâmbio contempla acadêmicos do UFGInclui

1.531

Estudantes propõem soluções para o trânsito

866

Avanços e desafios marcam os dez anos do UFGInclui

792

A busca pelo bem-estar se tornou anseio pessoal e científico

440

Nos bastidores do Museu Antropológico

319

Intercambistas impulsionam parcerias internacionais

331

Estudantes criam cateter para diminuir sofrimento animal

976

“Me dê um U, me dê um F, me dê um G!”

520

IPE Lab: na sequidão do Cerrado, uma correnteza de ideias

369
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Quadro 4 – Matérias mais acessadas (2018)
TÍTULO

ACESSOS

Trabalhadores imigrantes em Goiás aumentam 319% em 8 anos

1.582

Intercâmbio contempla acadêmicos do UFGInclui

1.531

É possível evitar testes em animais

1.462

Gráfico 6 – Matérias mais acessadas por editoria (2018)

Fale Conosco
A equipe de Jornalismo é responsável por responder os e-mails que chegam à UFG
via Fale Conosco.
Em 2018 foram respondidos 1.221 e-mails.

Boletins Eletrônicos (Email MKT)
A Secom é responsável pelo envio de e-mail marketing com assuntos de interesse
da comunidade universitária. Em 2018, foi elaborada a normatização dos três tipos
de boletins eletrônicos produzidos: Informativo, Notícias e Eventos.
O envio é feito em listas de e-mails de estudantes, professores e técnicoadministrativos.
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Informativo
Enviado às segundas-feiras, é 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.

Em 2018 foram produzidos e enviados 166 boletins
eletrônicos.

Gráfico 7 – Número de boletins (2018)

O boletim é entregue a 42.782 e-mails de integrantes de todas as regionais,
divididos da seguinte forma:
Gráfico 8 – Destinatários do boletim eletrônico
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Boletim Rádio Universitária
Todas as sextas-feiras, o Núcleo de Jornalismo da Secom participa do programa
Intercampus, da Rádio Universitária, com boletins ao vivo sobre notícias e eventos
da UFG.

Em 2018 foram feitos 48 boletins para a Rádio
Universitária.

Projeto Visibilidade
Criado em Janeiro de 2014, o Projeto Visibilidade UFG é uma iniciativa
integrada das áreas de Relações Públicas e Jornalismo da Assessoria de
Comunicação da Universidade Federal de Goiás. O intuito do projeto é aumentar a
divulgação das ações de ensino, pesquisa, cultura e extensão da UFG no cenário
midiático regional, nacional e internacional.
O projeto abrange quatro frentes de trabalho: atendimento diário às
demandas dos veículos de comunicação; produção semanal de releases; clipping
diário de notícias sobre a UFG e elaboração mensal de relatórios de Auditoria de
Imagem da Universidade na Mídia.
Seguem abaixo os resultados obtidos pelo projeto entre 1º de janeiro e 31 de
dezembro de 2018.
Gráfico 9 – Registro de demandas por informações ou sugestão de fontes da UFG
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Este gráfico de demandas geral representa o registro de todas as
solicitações de consulta de informações ou sugestão de entrevistas por parte dos
veículos de mídia que chegam à Secom diariamente por meio de telefone ou email. Das 845 demandas que nos chegam, não foi possível indicar entrevistados
dentro da comunidade acadêmica da UFG em 244 solicitações externas, o que
equivale a mais de 70% de demandas atendidas pela equipe de jornalismo da
Secom.
Para aumentar a divulgação das ações da UFG são produzidos releases
sobre ações de ensino, pesquisa, cultura e extensão e enviados para veículos
impressos, rádio e TVs.

O clipping de notícias sobre a Universidade é realizado por meio de uma
busca eletrônica na internet, sem o auxílio de programas de busca específicos.
Portanto os dados a seguir apresentam uma breve análise quantitativa e qualitativa
das matérias sobre a UFG publicadas na imprensa. É por meio destes dados que
as informações são contabilizadas e interpretadas para, posteriormente, integrarem
relatórios de Auditoria de Imagem.
Houve redução no número de veículos clippados ao longo do ano de 2018,
devido à rearticulação dos critérios de busca. Foram excluídos os de menor
alcance e relevância. Também houve ajuste do tipo de notícia a ser clipada a fim
de evitar materiais que não contribuem qualitativamente para preservação da
imagem da UFG na mídia. Contudo, no total notícias foram selecionadas 1934
notícias.
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No gráfico a seguir, podemos perceber que a quantidade de notícias positivas
sobre a UFG é bem maior quando comparada o número de notícias negativas.
Gráfico 12 – Imagem da UFG na mídia

