
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

VOCÊ SABE O
QUE FAZ

NOSSO SETOR?



Com a meta de realizar uma
comunicação eficiente e eficaz,

de forma didática, objetiva e
transparente, o Departamento
de Comunicação, em conjunto

com o setor de Audiovisual, 
 contribui para a divulgação de

informações de interesse
público relacionadas

diretamente ao Instituto , tanto
para a comunidade acadêmica

quanto para a sociedade, em
geral, de maneira qualificada e

credível.

MISSÃO

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO



Entre as atividades
desenvolvidas pelo setor estão:

 
- Alimentação do site

institucional (notícias, banners,
documentos, editais, notas e

comunicados, galeria de fotos e
redes sociais), incluindo

atualização dos conteúdos
fixos/menus;

 
- Envio periódico de releases e

notas para a imprensa , bem
como para a lista interna de

servidores, ao lado do
agendamento de entrevistas ;

 

O QUE FAZEMOS
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 - Clipping de notícias :
 

Diariamente, a jornalista consulta
uma lista de sites, a fim de

acompanhar as publicações que
citam, direta ou indiretamente, o

Campus Jacobina, de forma
provocada (com base em releases
encaminhados) ou espontânea. O

arquivo é identificado, analisado e
arquivado, integrando controle

interno. Essa rotina de trabalho dá
origem ao arquivo intitulado

“Campus na Mídia”, enviado
periodicamente pelo e-mail

institucional;
 

O QUE FAZEMOS
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- Cobertura de eventos institucionais ;
 

- Bancos de Fontes e Imagens , sob
demanda ou a partir das reportagens

produzidas, a fim de compor acervo para
futuros conteúdos;

 
- Agenda de Contatos e Mailing ,

referentes aos veículos de comunicação;
 

- Boletim informativo eletrônico com os
destaques das publicações do site;

 
- Alimentação e atualização do Mural
Eletrônico (TV localizada no salão de

entrada);
 

- Gerenciamento do Instagram*;
 

- Gerenciamento de crise, assessorando na
solução de problemas que possam interferir

na imagem institucional.

 
 

O QUE FAZEMOS
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*As redes ou mídias sociais se
tornaram importantes

ferramentas de comunicação,
especialmente entre os jovens.

Apesar de não ser o foco de
atividades de um/a jornalista,

mas sim de um/a relações
públicas (RP), grenciamos o perfil

oficial do campus no Instagram,
substituindo o microblog Twitter

e a Fanpage, devido ao baixo
número de seguidores e

interação, além da tendência
cada vez mais imagética do

internauta.

 
 

MÍDIAS SOCIAIS
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*Os posts são a alma do
relacionamento com o público,

sendo organizados diariamente.
Ao lado de produções autorais,
como as matérias jornalísticas,

também compartilhamos posts
da Reitoria e do MEC/Conif

(incluindo datas comemorativas,
campanhas institucionais,

seleções [Enem/Sisu/Encceja],
etc.), além de perfis de outras

instituições voltadas para o
universo da Educação ou de

parceiros, como empresas, ONGs
e veículos de comunicação.  
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MÍDIAS SOCIAIS



*Importante esclarecer que o
gerenciamento das redes ultrapassa

posts (geração de conteúdo). É preciso
definir estratégias consistentes que

apresentem conteúdo relevante,
mantendo a regularidade adequada para

garantir credibilidade. Mídias sociais
pressupõem troca, retorno mútuo, por

isso interagir com os cidadãos,
respondendo aos questionamentos que,

frequentemente, chegam via inbox,
curtindo e comentando posts, são ações
primordiais. Tal conduta contribui para
tecer uma rede de relacionamento com

linguagem adaptada ao segmento - pais
e responsáveis, estudantes, professores,

instituições parceiras etc. -, inclusive em
casos de gerenciamento de crise : ex.:

greves e paralisações.
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MÍDIAS SOCIAIS



- Na ausência de profissional
especializado na área de design gráfico,

elaboramos conteúdos visuais para
materiais acadêmico-institucionais ,

eletrônicos e impressos , adaptando-os
para os mais diferentes formatos , como

banners, folders, cartazes, cartilhas e
cards, seguindo as orientações da

DGCOM com base, sobretudo, no uso
correto da marca institucional ;

 
- Também contribuímos pontualmente

com ações de cerimonial, já que não
dispomos desse profissional/setor no
campus, auxiliando na construção de

roteiros de formatura e na organização
do evento, juntamente com o gabinete

da Direção Geral, Direção de Ensino,
coordenações de curso e comissões

estudantis.

 

O QUE FAZEMOS
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Buscamos, ainda, estimular a
participação da comunidade

IFBA na elaboração dos
conteúdos midiáticos (texto e

imagem), em especial, por
meio de sugestões de pauta .

 
O intuito é alavancar a imagem

institucional perante a
sociedade, com base no tripé

ensino-pesquisa-extensão ,
reforçando a qualidade da

educação ofertada pelo
Instituto.

O QUE FAZEMOS
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DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

VOCÊ SABE O
QUE É UMA

PAUTA
JORNALÍSTICA?



Agora que você já sabe quem
somos e o que fazemos, que tal

contribuir conosco através de
sugestões de pauta?

 
 
 
 
 

Um fato pode virar notícia ao
seguir alguns critérios

jornalísticos , como abrangência,
novidade e

significado/aproximação
geográfica e cultural.
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LEAD

O QUÊ?
QUEM?
ONDE?
QUANDO?
COMO?
POR QUÊ?

É O "LEAD" QUE REÚNE AS INFORMAÇÕES
PRINCIPAIS A SEREM COMPARTILHADAS COM O

PÚBLICO. ELE RESPONDE A SEIS PERGUNTAS
BÁSICAS, COMO UM RESUMO DA HISTÓRIA:

 



Se você faz ou já fez parte da
comunidade IFBA - Campus

Jacobina e tem uma história
relacionada à sua atuação no

Instituto  para contar,
compartilha conosco! 

 
  Basta enviar sua sugestão de

pauta, com base nos aspectos 
 mencionados nos dois últimos

cards, para:
 

decom.jac@ifba.edu.br I 
 decom.ifba@gmail.com ou 

via direct do Instagram:
@ifba.jacobina

 
 

SEJA UM/A COLABORADOR/A
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mailto:decom.jac@ifba.edu.br
mailto:decom.ifba@gmail.com
https://www.instagram.com/ifba.jacobina/


Em caso de notas, notícias e
editais :

 
- A orientação é enviar a

solicitação entre 24 e 48h de
antecedência , sobretudo quando

há período de inscrição,
necessidade de fotografia e/ou

entrevista. Os documentos anexos
podem apresentar algum erro,

apenas identificado no momento
da publicação, o que demanda

tempo para correção/devolução
ao setor de origem antes da

divulgação oficial. Lembrando que
retificações comprometem a

credibilidade da nossa imagem; 
 

 

 
 

ORIENTAÇÕES
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Em caso de eventos
institucionais :

 
- Em geral, essas são ações que

demandam a criação de uma
identidade visual para ser

utilizada em diferentes
ambientes, como o site

institucional e do próprio
evento (banner) e instagram

(card). Ou seja, o conteúdo
textual dependerá da imagem

associada, e precisarão ser
divulgados ao mesmo tempo.

 

 
 
 
 

ORIENTAÇÕES
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Dependendo das demandas do Decom, seu
trabalho pode ser entregue antes desse

prazo.

 
- Desta forma, sugerimos o envio da
solicitação entre 72h e uma semana

de antecedência da abertura de
inscrições, a fim de termos tempo

hábil para esboçar todos os
materiais em seus diferentes

formatos; receber aprovação da
comissão envolvida e publicizar o

conteúdo final nos mais diversos
canais, incluindo a imprensa, para a

qual existem prazos específicos a
depender do veículo: se impresso
semanal, programa de rádio, site,

entre outros);
 

 

 
 
 
 

EVENTOS INSTITUCIONAIS
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- Em caso de agendamento de entrevistas

nas rádios locais , a orientação é
comunicar à jornalista para que esta

estabeleça contato direto com o/a
comunicador/a, avaliando a/o

emissora/programa mais adequado para a
situação. Tal acompanhamento é

primordial para a condução da entrevista,
que será feita a partir do release enviado

ao profissional, evitando equívocos ou
desvio de foco durante o ao vivo. Também
se faz necessário para compartilhamento

prévio do conteúdo via Instagram,
despertando a atenção de possíveis

ouvintes/público-alvo, bem como
posterior (clipping de notícias, em geral,

com integração ao Youtube das rádios,
que costumam disponibilizar a gravação). 

 

 
 

EVENTOS INSTITUCIONAIS
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Como apenas uma profissional
está à frente do Decom,

contamos com a colaboração da
própria comunidade para

publicar o máximo de
informações possíveis acerca dos

eventos institucionais, afinal, "a
ação de Comunicação se realiza

por meio de diferentes
ferramentas e relações".  

 
 

- Sugerimos, ainda, que durante o
evento no campus, os

organizadores, monitores e público
em geral nos marque nas

postagens via Instagram , bem
como enviem, por e-mail, os

melhores registros fotográficos. 
 

 
 
 
 

EVENTOS INSTITUCIONAIS
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- Orientamos que não sejam

criados novos perfis relacionados
ao campus além do oficial

(@ifba.jacobina). Perfis temporários,
relacionados a eventos ou ações

pontuais, acabam "esquecidos"
pelos próprios criadores após a

realização da atividade, além de
não passar pelo crivo de profissional

especializado para adequação da
linguagem ao ambiente digital,

aliada ao respeito às regras básicas
de ortografia, prezando pelo bom

uso da Língua Portuguesa.    

 
 
 
 

EVENTOS INSTITUCIONAIS 
& INSTAGRAM
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No caso de perfis já criados ,
sugerimos que sempre
marquem o oficial nas
atualizações, a fim de

acompanharmos, repostarmos
e estabelecermos a ponte

necessária com os diferentes
públicos interessados.     

 
- Muitas vezes esses diversos

perfis acabam confundindo o
internauta, sobretudo quando há
informações desencontradas em

relação ao oficial, gerido pelo
Decom. 

 

 
 
 
 

EVENTOS INSTITUCIONAIS 
& INSTAGRAM
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- No caso de representar o
IFBA/Campus Jacobina em evento

de terceiros , através da
apresentação de trabalhos

científicos, como membro de
comissão organizadora, entre

outros, a orientação é
compartilhar a informação assim
que possível, a fim de avaliarmos
a pauta para desenvolvimento de

post, notícia e/ou reportagem,
podendo ser enriquecida com

entrevistas e fotografias.  
 
 
 
 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
EXTERNOS:
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O Conedu é o exemplo clássico
da nossa participação maciça em

eventos externos, com estudos
de temáticas diversas e

envolvimento de diferentes
categorias, como docentes,

estudantes e TAEs. Em geral,
reportagens desse perfil contam

com ótimo engajamento do
público interno e externo,

através de compartilhamentos e
comentários. É uma prova de

que nosso ensino ultrapassa a
sala de aula e de que o IFBA 
 cumpre sua função social.   

 
 

 
 
 
 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
EXTERNOS:
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- O ideal é informar ao setor
desde a nossa participação , a

fim de compartilharmos posts
dos organizadores sobre

período de inscrição , a fim de
despertar o interesse dos

alunos, bem como durante as
etapas classificatórias ,

atualizando-nos acerca de
possíveis premiações . 

 

OLIMPÍADAS:
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Essa é mais uma pauta de
ótima aceitação, tanto na

comunidade interna quanto
externa. 

Fotos e depoimentos de
estudantes são um prato cheio

para alavancar a imagem
positiva do campus, reforçando
a qualidade do ensino do nosso

Instituto, o que,
posteriormente, resulta em
aumento nas inscrições no
seletivo, fortalecimento de

parcerias, entre outros.  
 

OLIMPÍADAS:
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Em caso de projetos de
pesquisa/extensão :

 
- O ideal é informar ao setor

desde à aprovação em edital ,
sobretudo para atualização

das páginas fixas do site
institucional , até as etapas de
execução , para elaboração de

notícias e reportagens. Ex.:
inscrições para

bolsistas/monitores ou público
externo; atividades de

laboratório/campo.  
 
 

PESQUISA/EXTENSÃO:
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 Ao longo do processo,
podemos produzir tanto
notícias quanto grandes

reportagens, registrando
depoimentos de

participantes, fazendo
fotografias, além de

apresentar os resultados
das iniciativas, ao dialogar

com nossa contrapartida
para a sociedade,

enquanto instituição
federal pública e gratuita

de Educação.   

 

 
 

PESQUISA/EXTENSÃO:
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 - Diretor@s, gerentes,
coordenador@s e assistentes

devem estar atent@s ao nosso
site. Existem páginas fixas de

cada setor, que precisam estar
atualizadas , de acordo com a
necessidade de transparência

pública e determinações da
Controladoria Geral da União
(CGU) para o Poder Executivo

Federal .   
 
 

Se você é gestor/a:
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Nomes dos responsáveis,
contatos e horários de

atendimento são essenciais,
além de dados específicos
sobre a rotina de trabalho.

 
- Navegue pelos menus do

nosso site, identifique os
conteúdos que estão sob sua
responsabilidade e contribua

para a credibilidade das nossas
informações!

 
 

Se você é gestor/a:
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- Se você conhece algum
egress@ que está trabalhando

na área de formação ou foi
aprovad@ em curso superior

em área correlata , envia o
contato pra gente. Temos

campanha fixa no Instagram
acerca desses "casos de

sucesso". A depender da
situação, podemos aproveitar a

fonte para outras finalidades,
como é o caso de reportagens
especiais durante o seletivo, a

fim de alavancar as inscrições. 
 

CAMPANHAS
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DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

SOBRE O USO
DA MARCA

INSTITUCIONAL



DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

GUIA DE
EVENTOS,

CERIMONIAL 
E PROTOCOLO



CONTATOS

JORNALISTA: VERUSA PINHO
RAMAL: (74) 3621-8727

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 13H

 
 
 

Técnico em Audiovisual: Carlos Antônio Santana Damásio
Ramal: (74) 3621-8716

E-mail: carlossantana.ifba@gmail.com
Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das

7h às 12h e das 13h às 16h


