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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

 

Portaria nº 48 de 16 de setembro de 2021.

 

O Diretor Geral Substituto do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA – CAMPUS JEQUIÉ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a
Portaria nº 880, de 28/02/2020, combinado com o que dispõe a Lei nº 8.112/90, 

 

RESOLVE:

Art. 1º - CONSTITUIR Comissão de Assessoria de Comunicação (ASCOM), no âmbito do Campus
Jequié, de caráter permanente, designando os membros abaixo relacionados para, sob a presidência do
primeiro, compor a referida comissão:

MEMBRO MATRÍCULA

MARINE SOUTO ALVES (Presidente) 3069698

ANDRIQUE FIGUEIRÊDO AMORIM 1958083

BÁRBARA SOARES CAMPINHO AMORIM 2181808

IVAN BEZERRA DOS SANTOS 1845742

LUCIANO PESTANA SANTOS 1962613

MATHEUS BRITO DE OLIVEIRA 1853182

VICENTE CAJUEIRO MIRANDA 2119909

VIRGÍNIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA E SILVA 2147556

 

Art. 2º -  A ASCOM, coordenada por seu(a) presidente(a), terá as seguintes atribuições gerais:

I. Assessorar a Direção Geral e os Departamentos do Campus em assuntos de
comunicação institucional;

II. Elaborar, implementar e supervisionar a política de comunicação institucional,
padronizando os procedimentos e serviços e visando imprimir qualidade e
nivelamento das ações de comunicação;

III. Estabelecer ações de gerenciamento da imagem institucional entre públicos
internos e externos por meio das variadas formas de mídia;
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IV. Estabelecer ações de relacionamento com a comunidade interna, externa e a
imprensa;

V. Planejar estrategicamente as ações de promoção institucional do IFBA -
 Campus Jequié em conjunto com os demais departamentos e coordenações do
Campus, estabelecendo um projeto anual;

VI. Participar do planejamento, organização e divulgação das atividades e eventos
internos e externos que levem o nome do IFBA - Campus Jequié, com a finalidade de
manter um bom nível de informação entre os vários segmentos;

VII. Acompanhar e analisar matérias, notas e reportagens referentes à Instituição;

VIII. Articular-se com a Diretoria de Gestão da Comunicação Institucional do IFBA
(DGCOM), buscando espaços de divulgação institucional nos veículos desse órgão e
orientações acerca da política de comunicação do Instituto Federal da Bahia;

IX. Coordenar a manutenção e atualização do sítio oficial do campus, propondo
diretrizes para criação e manutenção das páginas dos setores, coordenações e
diretorias do IFBA Jequié;

X. Atender às necessidades de elaboração e criação de materiais gráficos impressos
e de mídias digitais do Campus Jequié;

XI. Avaliar e gerenciar conteúdos (textos, áudio e imagens) remetidos por estudantes
e servidoras/es do campus para divulgação nos veículos de comunicação
institucional, visando ao melhor aproveitamento do material e à repercussão desses
nos públicos;

XII. Auxiliar na preservação da memória e da história do campus;

XIII. Responsabilizar-se pelo gerenciamento dos perfis institucionais do campus em
mídias sociais;

XIV. Participar e auxiliar na divulgação das atividades da Política de Assistência
Estudantil do IFBA Campus Jequié e dos Processos Seletivos (Prosel) para ingresso
de estudantes no campus;

XV. Zelar pelo cumprimento das políticas e normas constantes da Política de
Comunicação Social do IFBA. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 13 de setembro de
2021.

 

Fábio Jesus dos Santos
Diretor-Geral Substituto

Portaria nº. 880, de 28/02/2020
IFBA/Campus Jequié

Documento assinado eletronicamente por FABIO JESUS DOS SANTOS, Diretor Geral
Substituto, em 17/09/2021, às 00:08, conforme decreto nº 8.539/2015.



Portaria - Numeração Manual 48 (1984078)         SEI 23459.000692/2021-46 / pg. 3

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 1984078 e o código CRC 7F4FF99F.
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