Relatório 2014-2017

ASCOM

Portal UFG
Jornal UFG

Comunicação Interna
Boletim Informativo Eletrônico
Publicidade Institucional
Redes Sociais
Cerimonial e Eventos

Política de Comunicação UFG
Projeto Visibilidade UFG

UFG

EDITORIAL

PALAVRA DOS COORDENADORES

A

natureza dinâmica, diversa e plural de uma Universidade, o cenário de instabilidade política
e econômica dos últimos anos e o desenvolvimento de novas tecnologias impõem desafios diários
à área de comunicação da UFG, levando a uma reinvenção constante para que suas práticas estejam cada
vez mais em consonância com essa realidade. Nesse
contexto, cabe aos servidores, bolsistas e estagiários
da Assessoria de Comunicação (Ascom/UFG) a busca
por uma melhor compreensão dos processos comunicacionais, para atuar em prol de uma comunicação
pública, ética e socialmente comprometida.
No período de janeiro de 2014 a dezembro de 2017,
a Assessoria de Comunicação da UFG passou por diversas transformações e grande parte das ações foi
desenvolvida na perspectiva da integração entre as
áreas de Jornalismo, Publicidade Institucional e Relações Públicas. O planejamento de comunicação foi
realizado em conjunto anualmente, o que possibilitou
a melhoria das ações e ampliou a visão de todos.
Além disso, as três áreas da Ascom foram fundamentais na construção da Política de Comunicação da
UFG, processo que também envolveu trabalhos conjuntos com a Rádio Universitária, a TV UFG e a Faculdade de Informação e Comunicação (FIC).
Nestes anos de gestão, a equipe de Jornalismo desenvolveu atividades como: atualização e monitoramento do Portal UFG; cobertura jornalística e fotográfica
de eventos; produção da versão impressa e online do
Jornal UFG; relacionamento com a imprensa; produção do Boletim Informativo eletrônico; produção e locução do boletim para a Rádio Universitária.
Por sua vez, a equipe de Relações Públicas desenvolveu eventos institucionais como colações de grau,
posses, inaugurações e títulos eméritos, além de
ações de comunicação interna como mural institucional, eventos internos da Reitoria, Baile e aniversário da
UFG e envio de convites de aniversário. Vale destacar a
mudança na Resolução que regulamenta os procedimentos para as cerimônias de colação de grau, a partir
da avaliação do formato das cerimônias.

A atuação de forma integrada foi realizada nas redes
sociais da Universidade, tendo sido criado o perfil oficial da UFG no Instagram e aperfeiçoados a linguagem
e o formato das publicações no Facebook e no Twitter,
o que aumentou o engajamento com os públicos nos
últimos quatro anos.
Da mesma forma, as equipes de Jornalismo e Relações Públicas criaram o Projeto Visibilidade UFG, tendo
como foco a divulgação científica e demais assuntos
produzidos na Universidade a partir da produção de releases para a imprensa, do atendimento às demandas
dos veículos de comunicação, do clipping de notícias e
dos relatórios de auditoria de imagem.
Já a Publicidade Institucional foi responsável pelo
zelo da marca UFG e pela elaboração de conceitos e
da identidade visual para eventos e campanhas. Nestes quatro anos a equipe ampliou o atendimento de
demandas de produção de materiais para a divulgação de eventos das unidades acadêmicas, órgãos e regionais da UFG e destacou-se também pela produção
de campanhas institucionais de assuntos como trote,
assédio, economia de energia, prevenção de uso de
drogas, entre outros.
Nas páginas seguintes apresentamos o relatório de atividades 2014-2017, o trabalho em equipe e integrado
contribuiu para a melhor estruturação dos processos
comunicacionais da Assessoria de Comunicação da
UFG, bem como para ampliar o reconhecimento da
Universidade no âmbito local, nacional e internacional.
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Portal UFG
O desafio de ser
a porta de entrada
da Universidade
O Portal UFG é um dos veículos de comunicação que possui maior impacto
e alcance na comunidade interna e externa. Atua na divulgação jornalística e
científica de maneira acessível, visando
atender as demandas por informações
dos diferentes públicos, incluindo a
imprensa, que se utiliza do Portal UFG
como fonte de pautas jornalísticas. Entre 2014 e 2017 foram mais de 10 milhões de acessos à página principal da
Universidade, que também oferece à
comunidade a opção do “Fale conosco”.
Nestes quatro anos foram respondidos
cerca de 9.500 e-mails, e somente em
2017, foram respondidos mais de 7.600
e-mails. Nestes anos o Portal UFG publicou cerca de 1500 eventos e mais de
3 mil notícias e editais.
Em 2014, o veículo passou por uma reestruturação de layout e conteúdo, tornando-se uma plataforma mais amigável, com ferramentas de acessibilidade

e interação com as redes sociais. A reformulação foi planejada por uma equipe composta por professores da Faculdade de Artes Visuais (FAV), Centro de
Recursos Computacionais (Cercomp) e
membros da Ascom/UFG. Adotou-se a
opção de estabelecer três menus horizontais principais: Notícias, Eventos
e Inscrições Abertas, o que favoreceu
uma navegação mais fluida.

menus sejam alimentados de maneira satisfatória e padronizada. Também
em 2016 todas as páginas de notícias,
editais e eventos ganharam botões
de compartilhamento para Twitter e
Facebook, o que tem garantido maior
alcance do conteúdo divulgado, especialmente para publicações de prêmios
e pesquisas.
Adequação para o futuro

Em 2015, com a implementação do
novo layout, os textos, fotos e telefones dos menus fixos foram atualizados.
A partir de então, a atualização dos
menus fixos do Portal UFG é realizada
frequentemente, para corresponder ao
perfil dos visitantes da página que buscam por informações da Universidade.
Paralelamente, o Portal UFG passou
pelo estabelecimento de parâmetros
para a uniformidade de fotos, banners
e imagens em geral. Com a participação das Assessorias de Comunicação
de todas as Regionais da Universidade,
foi criado em 2016 o Manual de redação para sites da UFG, para orientar os
administradores de sites com o domínio UFG e que, em sua grande maioria,
não possuem formação jornalística.
De forma prática e objetiva, o material
oferece as diretrizes para que todos os
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Nestes últimos quatros anos, um dado
em específico salta aos olhos: o aumento dos acessos por smartphones. Em
2014, 12% dos usuários do Portal UFG
tinham como plataforma de acesso
seus celulares. Em 2017, 35% dos acessos foram realizados utilizando este
equipamento.
Esta alteração demanda que sejam
cada vez mais pensadas alternativas
para garantir a melhor navegabilidade
possível aos usuários. Atualmente, não
basta apenas uma adequação de fotos
ou textos para que os conteúdos se encaixem melhor nas telas menores, mas
é necessário que sejam avaliadas alternativas para este novo público, que
demanda cada vez mais interatividade.
Este sem dúvida é o maior desafio do
Portal UFG para os próximos anos.

PORTAL UFG

Portal UFG em 2013.
O excesso de menus
e imagens dificultava a navegação dos
usuários

FONTE: Arquivo Ascom/UFG

Portal UFG em 2017.
As alterações no
layout e a melhor
utilização dos critérios
de noticiabilidade
tornaram o Portal
UFG mais acessível e
organizado

FONTE: Arquivo Ascom/UFG

Pág 5

ASCOM

Relatório 2014-2017

JORNAL

Jornal UFG
Um espaço
de divulgação
da Universidade
e de reflexão sobre
a sociedade
O Jornal UFG completou 11 anos de
existência em 2017, chegando à sua 92ª
edição. Em 2014, uma pesquisa mostrou
quem eram os leitores e como era a leitura da publicação. Percebeu-se que o
jornal é lido por docentes e discentes,
sobretudo da pós-graduação, e visto
com um espaço de socialização do conhecimento.
Em 2015, a publicação passou por uma
reformulação gráfica e editorial, com
nova identidade visual, conteúdos mais
fluidos, nova tipografia e diagramação
mais leve. Passou-se ainda a utilizar novos recursos gráficos e digitais, como
os QR Codes, que levam o leitor a novas
experiências por meio dos smartphones,
como vídeos, documentos e outras informações sobre o tema das reportagens.

Além de ser um espaço de divulgação
das ações de ensino, pesquisa e extensão da Universidade, o Jornal UFG se
destaca por trazer reportagens aprofundadas sobre temas da atualidade e contribui para a discussão de assuntos de
interesse de toda a sociedade. Para que
esse conteúdo seja cada vez melhor, foi
construída uma parceria com a Rádio
Universitária e a TV UFG, produzindo reportagens conjuntas e a editoria Mesa-Redonda, que traz convidados para discutir temas sociais relevantes.

fgonline.ufg.br. Com o compartilhamento das matérias nas redes sociais,
percebe-se um aumento significativo
na leitura do material nessa versão,
o que leva a publicação a um alcance
bem maior do que seria apenas com a
edição impressa.

De 2014 a 2017 foram produzidas 27
edições, com tiragem mensal de 6 mil
exemplares e 8 edições por ano. Em
2017, foram implementadas ações com
o objetivo de aumentar o número de leitores da publicação. Foi disponibilizada
a assinatura do Jornal UFG para todos os
interessados, vinculados ou não à Universidade. O cadastro é feito no site da
Ascom (www.ascom.ufg.br) e o jornal é
enviado para os endereços cadastrados,
que já somam aproximadamente 1500
assinaturas. Com isso, cresceu a interação do público com a equipe, sugerindo
pautas, enviando críticas, elogios e sugestões de novas seções.
O Jornal UFG também está disponível
em versão online no site: www.jornalu-
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Comunicação
Interna
Promovendo
o reconhecimento
e a visibilidade dos
colaboradores

equipe de Relações Públicas, juntamente com a de Publicidade Institucional,
elabora a arte do cartão, que após a
aprovação da Reitoria é encaminhado para impressão. Por meio de mala
direta, a equipe de Relações Públicas
endereça e encaminha para cada colaborador, atenta para que o cartão chegue em mãos o mais próximo da data
de aniversário possível.

Em 2016, surgiu uma nova proposta
com o objetivo de produzir matérias
com os colaboradores. As editorias
têm temas como filmes, séries, músicas, animais, hobbies e viagens. Neste
período, foram produzidas 15 edições,
com a participação de 90 servidores e
40 matérias.

Cartões de Aniversário
Buscando reconhecer a importância de
cada colaborador e parabenizá-los pelo
aniversário, há alguns anos a Assessoria
de Comunicação da UFG envia cartões
de aniversário em nome do reitor para
todos os servidores ativos e aposentados da Universidade. A cada ano, a

Cartão de aniversário 2016.

Mural da Reitoria em 2014, nesta edição promovendo
o Baile da UFG

Cartão de aniversário 2017.

Mural
O Mural da Reitoria nasceu no ano de
2014 com o intuito de mostrar o trabalho desenvolvido em cada departamento e, sobretudo, seus servidores. A
ideia era simples e consistia em um texto explicando o trabalho do departamento, com uma foto de cada servidor
e seu cargo. Durante os anos de 2014 e
2015 foram produzidas 12 edições, com
a participação de 250 servidores e 15
departamentos.
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Mural da Reitoria em 2017, com nova abordagem e diagramação.
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Boletim
Informativo
Eletrônico

do de Gestão (SIG), o Boletim Informativo foi retomado no segundo semestre
de 2017, a partir do Módulo Comunicação, passando a ser enviado para toda a
comunidade acadêmica: servidores docentes e técnico-administrativos e estudantes de graduação e pós-graduação.

eventos da semana, de todas as Regionais da UFG.

Divulgando a
UFG para toda a
comunidade
O Boletim Informativo da UFG tem o objetivo de levar aos diferentes públicos
uma seleção de notícias da Universidade, eventos e clipping com reportagens
sobre a UFG veiculadas na imprensa. Enviado por e-mail, é um instrumento de
comunicação direcionada, atuando de
forma complementar aos outros veículos institucionais. Em quatro anos, foram
enviados cerca de 350 boletins.

Boletim informativo 2017

Boletim informativo 2014-2016

De 2014 a 2016, o Boletim Informativo
foi enviado duas vezes por semana (uma
vez nos períodos de férias) para os e-mails de pessoas que se cadastraram
para o seu recebimento. Depois de um
período de reestruturação da estratégia,
e com a implantação do Sistema Integra-

Às terças-feiras é enviado o Boletim Informativo - Notícias, com a seleção das
notícias da Universidade e editais com
inscrições abertas. Às quintas-feiras é
encaminhado o Boletim Informativo Eventos, que passou a incluir todos os
Boletim informativo 2017
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Publicidade
Institucional
Criando
campanhas,
impulsionando
a UFG
A Publicidade Institucional é responsável por desenvolver campanhas e materiais publicitários para a gestão, unidades acadêmicas e regionais da UFG. O
principal objetivo é divulgar o trabalho
acadêmico, científico e cultural da Universidade. Em cada conta atendida pela
Publicidade Institucional são produzidos
diversos tipos de peças, como cartazes,
panfletos, outdoors, banners de site, entre outros.
O serviço é oferecido com o intuito de
criar identidades visuais padronizadas,
com qualidade e uso adequado da marca e nome UFG. De 2014 a 2017, foram
realizados aproximadamente 677 atendimentos de contas e cerca de 1.575 peças foram produzidas.

A maior demanda é por materiais para
divulgação de eventos das unidades
acadêmicas e institucionais, como o
Conpeex e o Espaço das Profissões.
Além disso, são elaboradas diversas artes gráficas para laboratórios, núcleos de
pesquisa, projetos de extensão e para
programas de pós-graduação da UFG.
Algumas campanhas produzidas

Campanha Avaliação Institucional

Campanha Conpeex 2015

Campanha Trote 2015

Campanha Espaço das Profissões 2015
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Redes Sociais
Informação,
diversão e interação:
a UFG em memes, likes
e compartilhamentos
Visando uma comunicação estratégica e
de alto alcance, a partir de 2014 foi criada a equipe de Redes Sociais na Ascom/
UFG, formada por servidores, bolsistas
e estagiários das áreas de Jornalismo,
Relações Públicas e Publicidade e Propaganda, que atuam de forma integrada
para produzir conteúdos de divulgação
da Universidade. Em 2016, a construção
do planejamento anual para as redes sociais possibilitou maior interação e adequação da linguagem direcionada aos
públicos da UFG.
Twitter
A primeira inserção da UFG nas redes
sociais foi com a criação do seu perfil
oficial no Twitter, em 2009, e consistia
em replicar automaticamente as publicações feitas no Portal UFG. Em 2014, as

publicações foram reformuladas para
uma linguagem mais direta e específica, compartilhando os conteúdos do
Portal e do Jornal UFG. Em 140 caracteres, o objetivo passou a ser informar
e interagir com os públicos de maneira
informal e divertida.
As publicações passaram a usar memes, gifs e textos criativos, permitindo uma quantidade maior de postagens diárias em relação às outras
redes da UFG. Além disso, o perfil
cresceu muito em números de seguidores: em 2014 eram cerca de 40 mil,
já em 2017 foi alcançada a marca de
180 mil seguidores.

Twitter Universidade Federal de Goiás
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Facebook
A página oficial da UFG no Facebook
foi criada em 2012 e sua manutenção
era realizada com a publicação de notícias do Portal UFG. Em 2014, a forma
de gerir a página foi reformulada, tendo
como objetivo aprimorar a inserção da
UFG nas redes sociais, com o planejamento de conteúdos para as postagens.
Naquele ano houve um aumento de
13.984 curtidas e a página atingiu cerca
de 44 mil curtidas. A média de visualizações das publicações da página foi de
cerca de 5 mil pessoas.
O ano de 2015 seguiu com o gerenciamento das redes pautado no planejamento e a página chegou a aproximadamente 51 mil curtidas. A principal
preocupação era a publicação de conteúdos que interessassem e informassem aos públicos.
Em 2016, a equipe definiu como objetivo
principal adequar sua linguagem ao público principal: os estudantes. A constatação deu-se mediante a percepção de que
era necessário interagir de forma direta,
específica e estruturada. Houve também
a criação de uma identidade visual para a
divulgação de pesquisas, projetos de extensão, editais e demais conteúdos. Com

REDES SOCIAIS

isso, as postagens passaram a ter selos,
definidos por categorias, e padrões de
background, fonte e paleta de cores. Para
criar as postagens, buscou-se também
interagir melhor com a equipe do Projeto
Visibilidade, que produz conteúdos sobre
pesquisa e extensão a Universidade.
Em 2017, foi alcançada a marca de 75 mil
curtidas na página da UFG. Busca-se sempre o aprimoramento da linguagem adequada aos públicos, com a elaboração de
textos criativos, a criação de postagens
que atraiam a atenção e consolidem uma
perspectiva de interação. A página passou a inserir entre as postagens memes e
gifs, que já fazem parte do cotidiano dos
usuários de redes sociais.

gens ficam no ar por 24h. Assim, ela passou a ser utilizada para a publicação de
notícias, eventos, enquetes e coberturas
de grandes eventos institucionais, como
o Conpeex e o Espaço das Profissões. No
mesmo ano, o perfil da UFG no Instagram
bateu a marca de 22 mil seguidores, com
publicações que recebem em média 800
curtidas e mais de 5 mil visualizações nos
stories. Assim, o perfil passou a receber
perguntas, reclamações e elogios em sua
caixa de mensagens e tornou-se um canal mais rápido e eficiente para alcançar
os estudantes da UFG.

Linkedin
O Linkedin é uma rede social de negócios, no qual empresas criam seus perfis
com o objetivo de divulgar serviços e angariar clientes e onde profissionais divulgam suas habilidades. Havia uma página
com o nome da Universidade e muitos
estudantes, servidores docentes e técnico-administrativos começaram a vincular esta página como sua instituição de
ensino e/ou local de trabalho. A Ascom/
UFG tomou conhecimento da existência
desta página em 2016 e solicitou a sua
administração. Assim, passou a divulgar
pesquisas, serviços e conquistas da Universidade.
A página conta com mais de 35 mil seguidores e cerca de 30 mil ex-estudantes a marcaram como instituição em
que se formaram. Entre os servidores,
são aproximadamente 4 mil que registram a UFG como local de trabalho em
seu perfil.

Instagram Universidade Federal de Goiás

Crescimento do público que curte as redes sociais da UFG, no período de 2014 a 2017:

Facebook Universidade Federal de Goiás

Instagram
Em julho de 2014, foi criado o perfil da
UFG no Instagram, com o objetivo de
compartilhar fotos e vídeos do cotidiano
da UFG. Inicialmente, sua criação foi pensada com o intuito de inserir a instituição
em uma rede social que, na época, estava
em ascensão e começava a ser utilizada
por diversas instituições. No ano de 2015,
o perfil teve 6.591 mil seguidores e publicava diariamente fotos e vídeos com
as hashtags #UFG e #orgulhodeserUFG.
Neste formato, o perfil atingiu em 2016
cerca de 15 mil seguidores.
Em 2017, o Instagram ganhou uma nova
função: o stories, seção em que as posta-
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Cerimonial
e Eventos
Atuando nos
bastidores
para promover
solenidades que
emocionam
O serviço de cerimonial confere formalidade e caráter solene aos eventos e
destina-se ao atendimento de cerimônias realizadas nas unidades acadêmicas e espaços de eventos da UFG, com
a presença de autoridades federais, estaduais e municipais. Seguindo o exemplo
de outras instituições federais de ensino
superior, que participam do Fórum dos
Organizadores de Cerimônias Universitárias e Acadêmicas das Instituições de
Ensino Superior Brasileiras (Forcies), a
Ascom/UFG modificou a realização de
cerimonial e elencou como prioritários
os eventos universitários, sendo: colações de grau, inaugurações, posses e
cerimônias de entrega de título emérito.

Ademais, a equipe de Relações Públicas
(RP) da Ascom/UFG elabora roteiros de
cerimonial com instruções para assessorar os organizadores de eventos acadêmicos/técnico-científicos (congressos, fóruns, feiras, exposições, encontros, cursos,
palestras e workshops). O serviço pode ser
solicitado mediante o preenchimento de
um formulário específico, disponível no
site da Ascom/UFG. Além de encaminhar
os Roteiros, a Ascom/UFG presta suporte em relação à execução do cerimonial,
estando a equipe em constante contato
com o coordenador do evento para esclarecer dúvidas e prestar auxílio.
Dos eventos realizados pela equipe de
Relações Públicas da Ascom/UFG, destacam-se os seguintes:
Colações de grau
Ao longo dos anos, foram aprovadas
várias normativas que para regulamentar as colações de grau da UFG. A mais
recente é a Resolução Normativa Cepec
nº1401/16. Esta Resolução foi um divisor
de águas, pois possibilita a execução de
cerimônias mais dinâmicas e organizadas, tornando-se momentos únicos e
inesquecíveis para os novos profissionais formados na Universidade. Toda a
preparação das cerimônias de colação
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de grau é feita pela equipe de Relações
Públicas da Ascom/UFG, sem qualquer
custo para os formandos. As colações de
grau são transmitidas ao vivo pela Fundação RTVE e são disponibilizadas aos
formandos as fotografias e as filmagens
das cerimônias.
Entre 2014 e 2017, foram realizadas 153
cerimônias de colação de grau, em todas
as regionais da UFG, com garantia de
acessibilidade às pessoas com deficiência, além de intérprete em Libras nas cerimônias em que o serviço é solicitado.
Títulos e Honrarias
A concessão de títulos honoríficos pela
UFG é regulamentada pelas resoluções
Consuni/Cepec/Conselho de Curadores
nº. 02/2013 e Consuni/Cepec/Conselho
de Curadores nº. 01/2015. Trata-se de
homenagem que se concretiza em uma
cerimônia oficial, na qual é entregue ao
homenageado o diploma que lhe confere um dos seguintes títulos especiais:
Notório Saber, Mérito Universitário, Professor Emérito, Técnico-Administrativo
Emérito, Professor Honoris Causa e Doutor Honoris Causa.
Entre 2014 e 2017 foram realizados 15
eventos de entregas de títulos honorí-

CERIMONIAL E EVENTOS

ficos, sendo: onze títulos de Professor
Emérito, dois títulos de Técnico Administrativo Emérito, um título de Doutor
Honoris Causa, e um de Notório Saber,
sendo este último o primeiro desse tipo
na instituição.
Posses e inaugurações
A Ascom realiza também as cerimônias
de posse do reitor e dos diretores das unidades acadêmicas da UFG. Entre 2014 e
2017 foram realizadas 27 cerimônias de
posse de diretores. Ainda neste período,
foram realizadas 23 cerimônias de inauguração de novas instalações da UFG.
Eventos diversos
Além dos quatro tipos de eventos institucionais citados, a Ascom/UFG também
realizou neste período eventos diversos
como congressos, encontros, fóruns,
seminários, assinaturas de acordos e
outros tipos de eventos institucionais.
Foram eventos que envolveram toda
a instituição e que, pelo tamanho ou
pela solenidade, a presença da equipe
da Ascom/UFG foi necessária, como nas
aberturas do Conpeex e da Agro Centro-Oeste Familiar, entrega de certificados
do Consuni e no Baile UFG.
Ressalta-se, ainda, nestes quatro anos os
eventos próprios concebidos e realizados pela Ascom/UFG, incluindo a Mesa-Redonda Mulheres na Ciência, a Reitoria
Solidária, o Seminário de Integração - Comunicação UFG e o Seminário de Comunicação Pública e Cidadania, em suas três
edições, estes últimos em parceria com a
Rádio Universitária e a TV UFG.

Eventos institucionais - FONTE: Arquivo Ascom/UFG

Título emérito - FONTE: Arquivo Ascom/UFG

Posse de diretoria - FONTE: Arquivo Ascom/UFG
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Socializar a
informação e
registrar a história
da Universidade
A Assessoria de Comunicação da UFG
disponibiliza repórter e fotógrafo para
realizar coberturas jornalísticas de
eventos da universidade e o registro
por meio de imagens. Além das inaugurações, posses, entregas de títulos e
grandes eventos institucionais, como
o Conpeex e o Espaço das Profissões, a
equipe também realiza coberturas de
congressos, seminários, palestras, entre outros.

promotora, parceira ou apoiadora. A
demanda é avaliada pela Ascom/UFG,
que faz o agendamento de acordo com
a disponibilidade de profissionais.
Os textos e as imagens são publicados no menu Notícia do Portal UFG e
podem ser aproveitados para outros
materiais, como releases para o Projeto
Visibilidade, ou desenvolvidos em reportagens maiores para o Jornal UFG.
A equipe de fotografia também pode
ser acionada para captar imagens para
uso das unidades e órgãos e para compor o banco de imagens da UFG.
Somente em 2017, a Ascom/UFG realizou cerca de 500 coberturas jornalísticas e fotográficas, com o registro de
cerca de 36 mil imagens, totalizando
aproximadamente 2 mil atendimentos
entre os anos de 2014 e 2017.

FOTOS: Arquivo Ascom/UFG

Cobertura
Jornalística
e Fotográfica

Os serviços de cobertura jornalística e
fotográfica podem ser solicitados por
toda a comunidade universitária para
eventos em que a Universidade seja
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A construção
dos preceitos da
Comunicação na
UFG
As discussões para a criação da Política
de Comunicação da UFG tiveram início
em 2014 quando os dirigentes e profissionais de comunicação da Assessoria
de Comunicação – Ascom, Rádio Universitária, TV UFG e se reuniram para
dar continuar continuidade às tratativas
iniciadas no reitorado anterior sobre a
criação de um Centro de Comunicação–
Cecom, com intuito de vincular esses
órgãos.
O grupo de trabalho optou por concentrar esforços na elaboração de uma
política de comunicação da instituição,
como forma de facilitar a integração de

suas atividades, otimizar esforços e trabalhar a imagem da instituição de forma coesa.
Pesquisa bibliográfica, levantamento
de experiências, seminários e encontros temáticos subsidiaram os trabalhos do grupo, que passou a se reunir
semanalmente. Entre 2014 e 2015, o
grupo buscou uma integração entre os
órgãos, discutiu ideias e definiu estratégias de elaboração do documento. Em
2016, foi constituída uma comissão e
teve início a redação do documento e
buscou-se ampliar o grupo de trabalho
com órgãos relacionados à comunicação e à informação da Universidade.
Em 2017, foram realizadas três pesquisas de opinião com a comunidade
acadêmica e, finalmente, a redação do
documento foi concluída e a Política de
Comunicação da UFG foi apresentada
para a Gestão.

A coordenação da comissão esteve a
cargo da coordenadora de Relações
Públicas, Profa. Daiana Stasiak, que destacou uma profissional de sua equipe
para atuar integralmente na coordenação executiva da comissão, com o apoio
de uma bolsista profissional e uma estagiária de relações públicas.
De 2014 a 2017 muitas atividades foram
desenvolvidas para subsidiar o documento Política de Comunicação UFG.
Os próximos passos, a partir do próximo
ano, são a redação de manuais, normas
e documentos orientadores, a realização permanente de treinamentos e a
concretização de um Centro de Comunicação, que integre as estruturas de comunicação da Universidade.

A Ascom participou ativamente da comissão de elaboração do documento.
Seus coordenadores de jornalismo, publicidade institucional e relações públicas participaram de forma permanente
das discussões. Os demais profissionais
de comunicação participaram eventualmente das discussões, dos eventos e
da redação final do documento.
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FOTO: Arquivo Ascom/UFG

Política de
Comunicação
UFG

Aqui seu
conhecimento é visto

Pensando nesses aspectos, as áreas de
Jornalismo e Relações Públicas estabeleceram um trabalho interdisciplinar,
perpassando atividades correlatas e
criando um vínculo no qual todo o relacionamento com a imprensa e com os
pesquisadores foi reavaliado: surgia o
Projeto Visibilidade UFG.
As principais ações foram:

O crescimento da UFG representou, ao
longo dos anos, o aumento na demanda
pelos serviços da Ascom/UFG. Nesse cenário, elencar prioridades foi imprescindível. A partir de 2014, as três áreas que
compõem a Ascom/UFG (Jornalismo,
Relações Públicas e Publicidade Institucional) iniciaram um processo de atuação conjunta e se reorganizaram para
racionalizar tempo e recursos, criando
novas formas de trabalho.

• Modificação do sistema de atendimento à mídia, expandindo as formas de recebimento das demandas: inserção de
um menu chamado “Sala de Imprensa”
no site da Assessoria e abertura de uma
conta de e-mail reservada à imprensa;
• Divisão de equipes especializadas,
mediante três frentes de trabalho:
atendimento às demandas de imprensa; clipping de notícias e produção de
releases;

Até 2013, o relacionamento com jornalistas e veículos de comunicação era
restrito à área de Jornalismo e as atividades que compunham esse processo não
eram conectadas: as demandas da mídia
eram recebidas somente por telefone e
anotadas em uma planilha de papel; os
releases eram encaminhados ocasionalmente e o processo de clipping era mecânico, voltado apenas a identificar as
notícias sobre a Universidade e disponibilizá-las no site da Assessoria.

• Implementação de Relatórios de Auditoria de Imagem na Mídia, com avaliação
quantitativa e qualitativa das notícias sobre a UFG publicadas pelos veículos de
comunicação;
• Fortalecimento da divulgação da produção científica da UFG, com ênfase na
produção e veiculação de pautas sobre
as atividades de pesquisa e extensão da
Universidade.

RESULTADOS

Essas mudanças possibilitaram:
• Popularizar as produções acadêmicas e
científicas da UFG (com o apoio da mídia);
• Unir todas as atividades de relacionamento com a imprensa em um só projeto;
• Identificar e analisar as publicações midiáticas que envolvam a Universidade;
• Compreender como a mídia representa
a instituição, além de avaliar o desempenho da Ascom/UFG diante das demandas
da imprensa.
Em termos de resultados, vale destacar:
• Conquista de espaço na mídia local,
regional e nacional, comprovada pelo
aumento na quantidade geral de notícias
sobre a UFG;
• Direcionamento da imprensa com
para assuntos divulgados pela Ascom,
releases e notas oficiais se legitimando
como os assuntos mais procurados pela
imprensa;
• Perpetuação de notícias positivas sobre
a Universidade por meio dos releases publicados pela mídia;
• Aumento da divulgação da produção
científica da UFG, confirmada pela evolução das notícias geradas sobre pesquisa
e extensão.

Perpetuação de notícias positivas sobre a Universidade
por meio dos releases da Ascom que são publicados pela mídia:

Conquista de espaço na mídia local, regional e nacional,
comprovada pelo aumento na quantidade geral de
notícias sobre a UFG

Ano

Releases
produzidos

Notícias geradas
sobre pesquisa (P)

Notícias geradas
sobre extensão (E)

Notícias totais geradas
(P+E+outros temas)

2014

83

4

3

26

2015

139

168

2

274

2014

2.608

2015

3.383

2016

3.860

2016

140

183

48

302

2017

5.471

2017

147

259

71

594

TOTAL DE NOTÍCIAS/CLIPPING

15.267

TOTAL

509

607

122

1.196

Direcionamento da imprensa para assuntos divulgados pela Ascom: releases e notas
oficiais se legitimaram como o assunto mais procurado pela imprensa

Ano

Pesquisa

Extensão

2014

102

18

2015

288

77

Cidades

307

Educação

379

Ciências Agrárias

139

Meio Ambiente

359

Cultura

199

Política

187

Dados da UFG (fotos, estatísticas de curso)

599

Saúde

428

2016

373

112

Direito e Justiça
Economia

19
168

Sociedade e Comportamento
Releases e notas oﬁciais

383
854

2017

434

155

Tecnologia e inovação

70

TOTAL

1.197

362

TOTAL DE DEMANDAS
RECEBIDAS PELA ASCOM

4.091

FONTE: Relatório Projeto Visibilidade 2014 - 2017.
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Aumento da divulgação
da produção científica
da UFG, confirmada
pela evolução das
notícias totais geradas
sobre pesquisa e
extensão

