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Introdução  
 
Este relatório apresenta os resultados da Assessoria de Comunicação Social (Ascom), referente às             
ações planejadas no PES. Pretende-se conhecer de que forma Ascom tem alcançado seus objetivos e               
quanto tem contribuído para UFSJ atingir seus objetivos estratégicos.  
 
O documento apresenta ainda o grau de efetividade das ações, o índice de não cumprimento das                
ações planejadas, o nível de vulnerabilidade frente aos riscos conhecidos, dentro outros dados             
relevantes para a tomada de decisões desta setorial e da UFSJ. 
 
Cabe esclarecer que cada índice, indicador ou dado apresentado é analisado visando esclarecer os              
motivos que levaram ao cumprimento ou não de determinadas ações ou respostas aos riscos.  
 
 
Objetivos previstos no PES da Ascom 
 
Os objetivos propostos são:  
 
Objetivo 1: Fortalecer a divulgação científica da UFSJ para as comunidades externas. 
Objetivo 2: Fortalecer a imagem da UFSJ como instituição pública inserida nas comunidades. 
Objetivo 3: Implementar a Política de Comunicação da UFSJ. 
Objetivo 4: Aperfeiçoar os fluxos de comunicação interna. 
Objetivo 5: Estruturar o atendimento de demandas da imprensa, inclusive em gestões de crise. 
Objetivo 6: Fortalecer o trabalho de execução de cerimoniais dos eventos da instituição. 
Objetivo 7: Profissionalizar o trabalho de comunicação organizacional. 
Objetivo 8: Consolidar o processo de criação dos novos veículos de comunicação da UFSJ. 
 
 
Realização de ações por objetivo 
 
Objetivo 1: Fortalecer a divulgação científica da UFSJ para as comunidades externas. 
O objetivo acima relaciona-se com o seguinte objetivo estratégico da UFSJ: Aperfeiçoar os fluxos 
de comunicação organizacional. 
Ações realizadas (e ações em elaboração - ações contínuas) 
➔ Criação/gravação de programas e matérias de divulgação científica para TV 

A produção de matérias de divulgação científica para a TV UFSJ é uma ação contínua da                
Assessoria de Comunicação Social (Ascom), que escolheu o audiovisual como meio de divulgação,             
melhorando o engajamento nas redes sociais em relação à busca de informações da comunidade              
pela produção acadêmica e científica da UFSJ. Dessa forma, o conteúdo apresentado estimulou o              
interesse do público, observado pelo crescimento no número de acessos às páginas que             
administramos e pelo feedback positivo recebido pela Ascom. Para dar suporte a estas ações,              
iniciou-se a orientação de um estagiário do Curso de Comunicação Social, atuante na Pró-Reitoria              
de Pesquisa e Pós-Graduação (Prope), que, em 2018, realizou um levantamento dos grupos de              
pesquisa, pesquisadores e suas respectivas áreas de atuação na Universidade. Essa lista de fontes              
proporcionou uma série de pautas sobre pesquisadores bolsistas de produtividade do CNPq.            
Matérias semanais começaram a ser publicadas no site de notícias da UFSJ, em parceria entre a                
Ascom e a Prope. Anteriormente outras iniciativas estimulavam a divulgação científica na TV             
UFSJ, como o projeto-piloto Gota D’Água, em parceria com o curso de Graduação em Biologia. 



➔ Criação de um canal digital específico para notícias da UFSJ 
Foi criado o Boletim Interno, que aperfeiçoou a comunicação dos setores administrativos da UFSJ              
com os servidores. Essa ferramenta diminuiu o volume de e-mails encaminhados diariamente aos             
servidores, reunindo em um só disparo todos os conteúdos necessários ao conhecimento de questões              
administrativas, campanhas, eventos e outras informações importantes selecionadas pela Ascom.          
Atrelado a isso, criou-se também um repositório no site da Ascom, facilitando o acesso a               
informações divulgadas anteriormente. Até dezembro de 2019 já são cerca de 250 boletins. 
Ações não realizadas 
➔ Retomada da Revista Quanta 

Até dezembro de 2019, não foi possível reativar a revista de divulgação científica Quanta, na forma                
impressa, por falta de recursos financeiros. Para retomar a rotina de edição do conteúdo do               
periódico, aguardaremos novas instruções baseadas no orçamento de 2020. Caso a resposta não seja              
positiva, poderá ser desenvolvida uma versão online. 
➔ Criação do índice das pós-graduações na TV UFSJ 

Foi elaborado o projeto de criação do índice das pós-graduações, uma série de matérias sobre cada                
curso de mestrado e doutorado da Universidade, com base na experiência de produção e veiculação               
do índice das graduações realizado anteriormente pela TV UFSJ. Devido ao atraso na fase de               
levantamento das fontes em parceria com a Prope e da mudança no processo de entrada de                
estagiários, a veiculação do Índice, inicialmente prevista para 2019, deve acontecer em 2020.  
 
Objetivo 2: Fortalecer a imagem da UFSJ como instituição pública inserida nas comunidades. 
O objetivo acima relaciona-se com o seguinte objetivo estratégico da UFSJ: Aperfeiçoar os fluxos 
de comunicação organizacional. 
Ações realizadas (e ações em elaboração - ações contínuas) 
➔ Atuação na Assessoria de Comunicação no Inverno Cultural, incluindo, a partir de 2019, o              

planejamento da identidade visual dos eventos seguintes 
A Ascom UFSJ, que já era parte do Inverno Cultural fazendo a assessoria de comunicação do                
mesmo, agora também participa do planejamento e produção do festival. Em 2019, a Ascom              
organizou operações de logística, transmissão de palco, apoio à produção com artistas, atuação             
junto a empresas fornecedoras de produtos e serviços do evento. Para o Inverno Cultural de 2020, a                 
Ascom já está desenvolvendo todo o material gráfico e atuando na construção do tema do festival. 
➔ Criação do Instagram 

A retomada de uma ação intensa nas redes sociais, com um trabalho de monitoramento mais preciso                
dos feedbacks, tem tornado o trabalho de contato com a comunidade mais efetivo. Com isso,               
pudemos entender quais as principais informações demandadas e de que forma. Cada rede tem seu               
perfil de usuário, o que nos permite uma ação mais coordenada e com melhores resultados. Em                
2019, foi lançado o Instagram oficial da Universidade Federal de São João-del-Rei. 
➔ Desenvolvimento e implementação da nova marca da instituição e identidade visual           

respectiva 
A nova identidade visual possibilitou o fortalecimento do sentido de unidade à UFSJ. Essa realidade               
multicampi não significa várias instituições, e sim uma grande instituição convivendo com diversas             
realidades. E foi o que se buscou expressar com a nova marca, ampliando o foco para todas as                  
cidades beneficiadas pela instituição, e não apenas a cidade-sede. O manual de aplicação da nova               
identidade visual da UFSJ foi finalizado em 2019 e será publicado em 2020.  
➔ Consolidação dos programas de visitações e recepções 

O programa de visitações e recepções à UFSJ surgiu mediante solicitações constantes de escolas              
interessadas em trazer seus alunos para conhecer a estrutura da Universidade. O projeto une a esse                
interesse a responsabilidade que esta Assessoria tem em mostrar, de forma positiva, os cursos              
oferecidos pela instituição. Ele foi elaborado de forma que direção, professores, servidores e alunos              
poderão contribuir, seja compartilhando experiências ou tirando dúvidas dos visitantes. A proposta            



começou a ser concretizada em 2019, com a parceria estabelecida junto à Proen para viabilizar a                
Mostra de Profissões, realizada em setembro em todas as cidades onde a UFSJ tem campus. 
Ações não realizadas 
Nada a relatar. 
 
Objetivo 3: Implementar a Política de Comunicação da UFSJ. 
O objetivo acima relaciona-se com o seguinte objetivo estratégico da UFSJ: Promover a             
reestruturação administrativa com o mapeamento e definição das políticas de fluxos de processos. 
Ações realizadas (e ações em elaboração - ações contínuas) 
➔ Atualização e aprovação da Política de Comunicação 

Foram analisadas Políticas de Comunicação de outras instituições de Ensino Superior, o que             
permitiu embasar a reformulação do documento já criado na UFSJ em 2012. A equipe da Ascom                
realizou reuniões periódicas, nas quais foram discutidas as modificações e a nova realidade da              
comunicação institucional, visando adequar a normatização ao contexto atual, permitindo maior           
participação da comunidade. Concluída em 2019 a reformulação da Política. 
Ações não realizadas 
A Ascom planeja encaminhar o documento ao Conselho Universitário já no início de 2020, com               
apoio da gestão atual. 
 
Objetivo 4: Aperfeiçoar os fluxos de comunicação interna. 
O objetivo acima relaciona-se com o seguinte objetivo estratégico da UFSJ: Aperfeiçoar os fluxos 
de comunicação organizacional. 
Ações realizadas (e ações em elaboração - ações contínuas) 
➔ Criação de banco de fontes eletrônico 

O banco de fontes internas existente, relacionando pesquisadores a seus temas de pesquisa, foi              
reformulado em 2019. Por enquanto, o banco está disponível apenas para a Ascom, que, a partir                
dele, atende às demandas da imprensa e também desenvolve pautas que fortalecem a divulgação              
científica e dos trabalhos da UFSJ. Estão sendo pesquisadas alternativas de sistemas gratuitos             
semelhantes aos implantados em outras IFES para disponibilizar o banco de forma eletrônica             
acessível a toda comunidade em 2020. 
Ações não realizadas (em elaboração) 
➔ Criação de mural eletrônico nos campi 

O Mural Eletrônico com TV’s deve ser instalado já no início de 2020. O processo de compra das                  
televisões foi concluído em 2019. Será realizado em fevereiro de 2020 treinamento para instalação              
do sistema de transmissão via IP, permitindo que a comunidade interna tenha mais conhecimento              
sobre o que é produzido por ela mesma, fortalecendo o sentimento de pertencimento dos próprios               
servidores, estudantes e colaboradores, tão importante para o momento que as universidades            
públicas vivem em nosso país.  
 
Objetivo 5: Estruturar o atendimento de demandas da imprensa, inclusive em gestões de crise 
O objetivo acima relaciona-se com o seguinte objetivo estratégico da UFSJ: Aperfeiçoar os fluxos 
de comunicação organizacional. 
Ações realizadas (e ações em elaboração - ações contínuas) 
Nada a relatar. 
Ações não realizadas (em elaboração) 
➔ Ações internas em Media Training 

A capacitação dos principais interlocutores oficiais da instituição junto à mídia tem sido feita em               
reuniões individuais pelo próprio Assessor Chefe de Comunicação, formando fontes oficiais mais            
bem preparadas para representar a UFSJ em entrevistas, eventos e reuniões. Durante os momentos              
de crise, envolvendo a Universidade ou assuntos relacionados diretamente à Educação, foram e são              



criados comitês de gestão com a presença do Assessor para orientação sobre as melhores estratégias               
a serem utilizadas do ponto de vista comunicacional. Na ausência desse, outros jornalistas ficaram              
incumbidos de atender às demandas em Media Training. 
 
Objetivo 6: Fortalecer o trabalho de execução de cerimoniais dos eventos da instituição. 
O objetivo acima relaciona-se com o seguinte objetivo estratégico da UFSJ: Aperfeiçoar os fluxos 
de comunicação organizacional. 
Ações realizadas (e ações em elaboração - ações contínuas) 
➔ Participação na elaboração e estruturação dos eventos oficiais da casa 

Todos as unidades da casa têm a possibilidade de demandar apoio na realização de seus eventos. Os                 
eventos institucionais demandados pela Reitoria são atendidos desde a pré-produção do cerimonial            
até a apresentação realizada por mestre de cerimônias, disponibilizado pela Assessoria. Demandas            
de outras unidades e departamentos, não vinculados diretamente à Reitoria, são atendidas, de acordo              
com o prazo de antecedência da solicitação de apoio aos eventos. Nestes, são oferecidos todo               
trabalho de pré-produção, confecção de roteiros e, de acordo com a disponibilidade, mestre de              
cerimônias. Em 2019, regras de atendimento foram elaboradas para uniformizar a forma de             
prestação destes serviços, em manual a ser disponibilizado em 2020 (ver item abaixo). 
➔ Criação de manual de práticas e de resoluções para normatização das colações de grau 

O manual de práticas e as resoluções para normatizar as colações de grau da UFSJ foi elaborado em                  
2019 com a colaboração da Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (Dicon),            
utilizando-se ainda como base experiências bem-sucedidas de outras instituições, como a           
Universidade Federal de Viçosa. Pretende-se encaminhar para o Conselho Universitário (Consu) no            
início de 2020 
Ações não realizadas 
Nada a relatar. 
 
Objetivo 7: Profissionalizar o trabalho de comunicação organizacional. 
O objetivo acima relaciona-se com o seguinte objetivo estratégico da UFSJ: Aperfeiçoar os fluxos 
de comunicação organizacional. 
Ações realizadas (e ações em elaboração - ações contínuas) 
Nada a relatar. 
Ações não realizadas 
➔ Criação da Superintendência de Comunicação Social, que comportará os seguintes setores:           

“Jornalismo, mídias e assessoria”; “Relações Públicas e Eventos”; “Editoração e Design”;           
“Marketing e Publicidade Organizacional” 

Foi planejada uma estrutura que visa ao melhor aproveitamento do trabalho de servidores que              
possuem atribuições semelhantes, mas se encontram lotados em setores diversos da instituição.            
Desta forma, a unificação do trabalho poderá contribuir para um melhor atendimento das demandas,              
até mesmo em períodos de férias ou com maior volume de produção, e para um controle mais                 
efetivo da uniformidade dos produtos e ações desenvolvidos pela UFSJ, como por exemplo,             
serviços gráficos e vídeos. A criação da Superintendência de Comunicação permitirá uma gestão             
estratégica e integrada das diversas faces da comunicação organizacional, facilitando a           
especialização e profissionalização do trabalho. Com essa nova estrutura, a UFSJ oferecerá um             
atendimento mais ágil e padronizado, abarcando a realidade multicampi. Ainda não foi possível             
criar a Superintendência, pois ela depende de negociações a serem realizadas com a Reitoria e com                
as chefias de alguns setores que seriam incorporados à estrutura da Ascom. 
 
Objetivo 8: Fortalecer a imagem da UFSJ como instituição pública inserida nas comunidades. 
O objetivo acima relaciona-se com o seguinte objetivo estratégico da UFSJ: Aperfeiçoar os fluxos              
de comunicação organizacional. 



Ações realizadas (e ações em elaboração - ações contínuas) 
➔ Transformação da TV UFSJ em canal aberto; 
➔ Criação da Rádio UFSJ. 

As concessões da Rádio e da TV foram aprovadas em 2016. Porém, com a mudança no comando do                  
Poder Executivo Federal, houve interrupção do processo para implantação efetiva dos dois meios de              
comunicação. Em 2018, ambos os processos começaram a ser reavaliados, sendo aprovada até o              
momento a outorga da Rádio pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações             
(MCTIC) mediante ações realizadas pela Assessoria de Comunicação. O trabalho continua           
buscando, também, a concessão da TV aberta. No caso da Rádio, em 2020 a Ascom iniciará a                 
produção de conteúdo de rádio web, aguardando a implantação definitiva da transmissão da rádio              
FM. Já a produção de TV prossegue por meio da TV UFSJ, com foco na produção científica da                  
instituição. 
Ações não realizadas 
Nada a relatar. 
 
Gestão de Riscos 
 
Objetivo 1: Fortalecer a divulgação científica da UFSJ para as comunidades externas. 
Prevenção aos riscos: 
O índice de prevenção aos riscos para este objetivo está em 50%: 
➔ Ação - Criação/gravação de programas e matérias de divulgação científica para TV 

Risco - Não viabilização de parcerias internas e externas na criação/gravação de programas             
de divulgação científica para TV 
Resposta ao risco - Ampliar relacionamento com os meios de comunicação e outros setores              
da instituição 

➔ Ação - Criação de um canal digital específico para notícias da UFSJ 
Risco - Não haver suporte tecnológico para desenvolver a criação de um canal digital              
específico para notícias da UFSJ 
Resposta ao risco - Busca pela Ascom de novas alternativas tecnológicas para            
implementação do sistema 

A Ascom se empenha em negociar politicamente suas demandas, embasando-as em critérios            
técnicos, que demonstram as reais necessidades da unidade e a importância do serviço de              
comunicação para a instituição. Diante de impasses técnicos, a equipe busca alternativas para             
conseguir implementar suas ações, de forma a garantir que a comunicação se renove, atenda às               
demandas internas da Universidade e mantenha um fluxo constante de troca de informações com a               
comunidade externa. 
Vulnerabilidade: 
Duas das quatro respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos estão em andamento: 
➔ Ação - Retomada da Revista Quanta. 

Risco - Não impressão das revistas. 
Resposta ao risco - Implementação da versão on-line da revista. 

➔ Ação - Criação do índice das pós-graduações na TV UFSJ 
Risco - Falta de equipamento audiovisual e de participação dos pesquisadores. 
Resposta ao risco - Parceria com Proex e Curso de Jornalismo na utilização de equipamentos               
e analisar a viabilidade orçamentária junto à Pplan e à Reitoria para aquisição de novos. 

 
Objetivo 2: Fortalecer a imagem da UFSJ como instituição pública inserida nas comunidades. 
Prevenção aos riscos : 
O índice de prevenção aos riscos para este objetivo está em 100%. Citamos abaixo as ações e                 
respostas aos riscos em destaque no Planejamento Estratégico Setorial da Ascom: 



➔ Ação - Atuação na Assessoria de Comunicação no Inverno Cultural, incluindo, a partir de              
2019, o planejamento da identidade visual dos eventos seguintes. 
Risco - Falta de tempo para conciliar as atividades da Ascom com a atuação na Assessoria                
de Comunicação no Inverno Cultural. 
Resposta ao risco - Contratação de novos estagiários para o período do Inverno Cultural. 

➔ Ação - Criação do Instagram. 
Risco - Não haver adesão da comunidade, que irá contribuir com o material para as postagens. 
Resposta ao risco - Escalar pessoas para trabalhar na divulgação e alimentação da rede com               
conteúdo de interesse da comunidade. 

➔ Ação - Desenvolvimento e implementação da nova marca da instituição e identidade visual             
respectiva. 
Risco - Aplicação indevida da nova marca. 
Resposta ao risco - Elaborar e divulgar o manual de uso da nova marca. 

➔ Ação - Consolidação dos programas de visitações e recepções. 
Risco - Não aprovação da proposta a ser apresentada pela Relações Públicas à Reitoria e à                
Proen. 
Resposta ao risco - Institucionalização da Mostra de Cursos coordenada pela Proen 

A equipe tem feito constante autocrítica do trabalho desenvolvido na Assessoria, de forma a              
identificar quais são as demandas prioritárias e redistribuir as tarefas entre servidores e estagiários              
para seu devido atendimento. Além disso, monitora a receptividade do público às ações, por meio               
dos feedbacks apresentados nas redes sociais, buscando melhorar a divulgação e a alimentação das              
redes com conteúdo de interesse da comunidade. 
Vulnerabilidade: 
Nada a relatar. 
 
Objetivo 3: Implementar a Política de Comunicação da UFSJ. 
Prevenção aos riscos: 
Nada a relatar. 
Vulnerabilidade: 
Foi planejada uma resposta preventiva ao risco identificado, que encontra-se em elaboração: 
➔ Atualização e aprovação da Política de Comunicação. 

Risco - Não aprovação da Política de Comunicação pelo Conselho Universitário (Consu). 
Resposta ao risco - Mostrar a importância da Política de Comunicação como mecanismo de              
normatização técnica das formas de se comunicar, com o objetivo de atender unicamente às              
demandas institucionais. 

Pretende-se concluir a prevenção aos riscos com a participação nas reuniões do Conselho             
Universitário para explicar a importância de uma instituição de ensino definir suas políticas de              
comunicação. 
 
Objetivo 4: Aperfeiçoar os fluxos de comunicação interna. 
Prevenção aos riscos: 
O índice de prevenção aos riscos para este objetivo está em 66,7%. Citamos abaixo a ação e a                  
resposta ao risco em destaque no Planejamento Estratégico Setorial da Ascom: 
➔ Ação - Criação de banco de fontes eletrônico. 

Risco - Não haver participação dos pesquisadores para divulgação de suas pesquisas. 
Resposta ao risco - Realizar trabalho de base junto aos pesquisadores da UFSJ no sentido de                
criar engajamento para a participação no processo. 

Vulnerabilidade: 
Duas das seis respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos estão em andamento.              
Citamos abaixo a ação e a resposta ao risco em destaque no PES da Ascom: 



➔ Ação - Criação de mural eletrônico nos campi. 
Risco - Não aquisição das smart TV's e mau funcionamento do sistema de transmissão via               
IP. 
Resposta ao risco - Firmar parcerias para treinamento e implantação de sistema de             
gerenciamento de conteúdo. 

Diante da escassez de recursos financeiros é importante firmarmos parcerias interinstitucionais para            
viabilizarmos os projetos elaborados. 
 
Objetivo 5: Estruturar o atendimento de demandas da imprensa, inclusive em gestões de crise. 
Prevenção aos riscos: 
Nada a relatar. 
Vulnerabilidade: 
Uma das três respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos está em andamento: 
➔ Ação - Ações internas em Media Training 

Risco - Não encontrar um conceito que atenda satisfatoriamente às especificidades da UFSJ 
Resposta ao risco - Identificar demandas pontuais e executar treinamentos a partir delas,             
inclusive nos momentos de crise 

Na impossibilidade de contratar empresas para ministrar cursos de media training, ações pontuais             
têm sido realizadas pelos profissionais da Ascom, atendendo às demandas específicas. 
 
Objetivo 6: Fortalecer o trabalho de execução de cerimoniais dos eventos da instituição. 
Prevenção aos riscos: 
O índice de prevenção aos riscos para este objetivo está em 100%. As duas ações que foram                 
planejadas visando prevenir os riscos foram realizadas: 
➔ Ação - Participação na elaboração e estruturação dos eventos oficiais da casa 

Risco - Não haver mudança da cultura organizacional em relação a este tema. 
Resposta ao risco - Planejamento antecipado e capacitação dos atores envolvidos na 
realização dos eventos. 

➔ Ação - Criação de manual de práticas e de resoluções para normatização das colações de 
grau 
Risco - Não haver mudança da cultura organizacional em relação a este tema. 
Resposta ao risco - Apresentar argumentos técnicos e experiências bem sucedidas de outras 
instituições. 

Ambas respostas envolvem a cultura organizacional, que tem sido modificada gradativamente por            
meio da aproximação da Relações Públicas com os diversos setores da universidade. Dessa forma, a               
Ascom tem sido acionada em tempo hábil para participar da estruturação, planejamento, divulgação             
e execução dos eventos. 
Vulnerabilidade: 
Nada a relatar. 
 
Objetivo 7: Profissionalizar o trabalho de comunicação organizacional. 
Prevenção aos riscos: 
Nada a relatar. 
Vulnerabilidade: 
Foi planejada uma resposta preventiva ao risco identificado, que encontra-se em elaboração: 
➔ Ação - Criação da Superintendência de Comunicação Social, que comportará os seguintes            

setores: “Jornalismo, mídias e assessoria”; “Relações Públicas e Eventos”; “Editoração e           
Design”; “Marketing e Publicidade Organizacional” 
Risco - Não aprovação deste projeto de estruturação proposto pela Assessoria de            
Comunicação. 



Resposta ao risco - Em negociação com a Reitoria, apresentar modelos de estrutura de              
comunicação presentes em outras instituições, bem como os benefícios da Superintendência           
para a UFSJ. 

 
Objetivo 8: Fortalecer a imagem da UFSJ como instituição pública inserida nas comunidades. 
Prevenção aos riscos: 
O índice de prevenção aos riscos para este objetivo está em 50%: 
➔ Ação - Outorga da Rádio UFSJ 

Risco - Não atender aos requisitos do MCTIC para conseguir a outorga da Rádio. 
Resposta ao risco - Cumprir as exigências e prazos do MCTIC dentro do processo de               
outorga da rádio. 

Vulnerabilidade: 
Foi planejada uma resposta preventiva ao risco identificado, que encontra-se em elaboração: 
➔ Ação - Transformação da TV UFSJ em canal aberto 

Risco - Entrave no andamento do processo no Governo Federal. 
Resposta ao risco - Acompanhar o andamento do processo conduzido pelo Governo Federal. 

 
 
 
 
 


