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MEMORANDO-CIRCULAR - STA/CCOM.STA

À Comunidade Interna do Campus,

Assunto: Solicitação para publicação/divulgação de evento/notícia nos meios de comunicação oficiais.

Prezados,

A Coordenação de Comunicação (CCOM) do campus Santo Amaro, vem por meio deste, informar que a partir de 20 de agosto de 2018,
todas as solicitações para publicação/divulgação de evento/notícia nos meios de comunicação oficiais, deverão seguir os procedimentos descritos abaixo:

1. PRAZOS DE EXECUÇÃO:

I. A solicitação deverá ser feita com ANTECEDÊNCIA MÍNIMA até o dia do “Evento/Notícia”:

II. Os prazos acima preestabelecidos deverão ser cumpridos para que haja tempo hábil na execução das atividades e a divulgação tenha
efeito satisfatório;

III. Após a solicitação, a CCOM terá um prazo de execução de 02 DIAS ÚTEIS para cada demanda.

2. FORMULÁRIO DIGITAL:

a) Acessar  o  tutorial  disponível  no portal  do campus em Documentos Institucionais,  tópico Manuais  e  Consultas,  link:  Tutorial  do
Formulário de Solicitação para Publicação (FSP);

b) Configurar o e-mail institucional, preencher o FSP e enviar por e-mail a solicitação.

3. EMAIL DESTINATÁRIO:

Devido ao grande volume de e-mails  que as listas  produzem, unidos com a vinculação de contas externas  como: facebook, twitter,
dropbox, entre outros, a CCOM teve a necessidade de criar 02 e-mails exclusivos para atender as demandas de solicitação, ou seja, envie a solicitação
APENAS para os seguintes e-mails:

ccom.sam@ifba.edu.br (Preferencial);

ccom.samaro@gmail.com (Apenas em casos de arquivos anexados acima de 2MB).

OBSERVAÇÕES:

As notícias já devem ser elaboradas e assinadas pelo autor, bem como a produção de material gráfico como: cartaz, folder, logotipo, fotos, etc., devem
estar completas, porque o campus não dispõe de um profissional desta area para fazer as devidas averiguações dos fatos e ajustes técnicos de padrões
jornalísticos e de arte gráfica;

1. 

Com relação ao e-mail: comunicacao-samaro@ifba.edu.br, este continuará sendo utilizado APENAS para a comunicação específica com: DGCOM, SEI,
GLPI, Setores, Listas ifba-oficial e ifba-santoamaro, Rádio, Imprensa, Órgãos Públicos, entre outros; e ao e-mail:
comunicacaoifba.stoamaro@gmail.com apenas para contas externas, redes e mídias sociais, etc. Ou seja, tudo o que NÃO for solicitação do campus
para publicação.

2. 

Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por TICIANO LIMA DE SOUZA SANTOS, Coordenador(a) de Comunicação Social e Eventos, em 13/08/2018,
às 19:51, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0779855 e o código CRC 53A856E1.
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