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Este documento tem como objetivo apresentar os resultados da Assessoria de Comunicação
Social (Ascom), até a presente data, referentes às ações planejadas no PES. Pretende-se
conhecer de que forma a Ascom tem alcançado seus objetivos e quanto tem contribuído para a
UFSJ atingir os objetivos estratégicos. Visa, também, identificar o grau de efetividade das
ações, o índice de não cumprimento das ações planejadas, o nível de vulnerabilidade frente
aos riscos conhecidos, dentre outros dados relevantes para a tomada de decisões desta
unidade e da UFSJ.

Pelo perfil do trabalho executado na Ascom, entendemos que não há indicadores específicos
que sejam capazes de mensurar de forma adequada as ações e os seus respectivos resultados.
Afim de contribuir com a instituição em suas análises estratégicas, avaliamos
qualitativamente os fatores que contribuíram para o aperfeiçoamento da comunicação
organizacional e a melhoria no atendimento às demandas das comunidades interna e externa
da Universidade.

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 Assessoria de Comunicação Social

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.
Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Aperfeiçoar os fluxos de comunicação
organizacional.
Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 50%.
Duas das quatro ações previstas na realização desse objetivo foram realizadas:
➔ Criação/gravação de programas e matérias de divulgação científica para TV;
➔ Criação de um canal digital específico para notícias da UFSJ.

Dados qualitativos positivos:
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. Com essa lista de fontes, elaborou-se um projeto de divulgação científica a
ser executado a partir de janeiro de 2019 por uma equipe sob supervisão dos jornalistas da
Ascom. A primeira iniciativa desse projeto se deu com o lançamento, em novembro, do
projeto-piloto Gota D’Água, em parceria com o curso de Graduação em Biologia.
O canal digital específico para notícias da UFSJ foi criado para selecionar as principais notícias
publicadas semanalmente pela UFSJ, aplicando-se uma visão editorial do que mais tem
destaque na comunidade externa. Já o boletim interno diminuiu o volume de e-mails
encaminhados diariamente aos servidores, reunindo em um só disparo todos os conteúdos
necessários ao conhecimento da comunidade interna. Atrelado a isso, criou-se também um
repositório no site da Ascom, facilitando o acesso a informações divulgadas anteriormente.
Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES
50%. Duas das quatro ações previstas na realização desse objetivo estão em elaboração:
➔ Retomada da Revista Quanta;
➔ Criação do índice das pós-graduações na TV UFSJ.

Dados qualitativos negativos:
Em 2018, não foi possível reativar a revista de divulgação científica Quanta, na forma
impressa, por falta de recursos financeiros. Em negociação com a Reitoria, a Ascom recebeu
autorização para abertura de processo licitatório e relançamento da versão impressa da
Revista Quanta, em 2019. Para retomar a rotina de edição do conteúdo do periódico, será
publicada uma versão online, no mês de dezembro de 2018, com as matérias já produzidas ao
longo do exercício.
Também em 2018, foi elaborado o projeto de criação do índice das pós-graduações, com base
na experiência de produção e veiculação do índice das graduações realizado anteriormente
pela TV UFSJ. Ainda em fase de levantamento das fontes, em parceria com a Prope, a
veiculação do Índice está prevista para fevereiro de 2019, contando com a equipe de
estagiários supervisionada pelos jornalistas da Ascom.

Objetivo 2: Fortalecer a imagem da UFSJ como instituição pública inserida nas comunidades.
Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Aperfeiçoar os fluxos de comunicação
organizacional.
Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 70%.
Sete das dez açõe previstas na realização desse objetivo foram realizadas:
➔ Atuação na Assessoria de Comunicação no Inverno Cultural;
➔ Apoio/consultoria em comunicação a projetos da UFSJ nas comunidades;
➔ Reformulação da página do Facebook;
➔ Reformulação do Twitter;
➔ Desenvolvimento e implementação da nova marca da instituição e identidade visual

respectiva;
➔ Desenvolvimento da marca comemorativa dos 30 anos;
➔ Orientação na utilização de materiais gráficos de diversos setores.

Dados qualitativos positivos:
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. As ações de extensão, nas quais a Ascom participa da produção, também
são uma forma de aproximação da Universidade com a comunidade. É como se a instituição
abrisse as portas para seu público-alvo e os convidasse a entrar, fazendo-os sentir-se parte



construtora da Universidade. A nova identidade visual veio para dar 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.
Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES
30%.
Três das dez açõe na realização desse objetivo foram realizadas:
➔ Criação do Instagram;
➔ Desenvolvimento e divulgação das normas de aplicação da identidade visual da UFSJ;
➔ Consolidação dos programas de visitações e recepções.

Dados qualitativos negativos:
A finalização do manual de aplicação da nova identidade visual da UFSJ ainda não ocorreu
devido à grande demanda de trabalho a que o designer gráfico da Ascom está submetido,
fazendo o atendimento a toda a instituição. O prazo, porém, foi apenas estendido, e os
trabalhos já estão sendo finalizados. 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 será apresentada
será apresentada à Reitoria e à Pró-reitoria de Ensino de Graduação (Proen), com previsão
para ser executada em 2019.

Objetivo 3: Implementar a Política de Comunicação da UFSJ.
Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Promover a reestruturação administrativa com
o mapeamento e definição das políticas de fluxos de processos.
Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 0 %.
A única ação prevista na realização desse objetivo não foi concluída.
Dados qualitativos positivos:
Foi iniciada uma análise das Políticas de Comunicação de outras instituições de Ensino
Superior para dar embasamento à reformulação do documento já criado na UFSJ, em 2012.
Em paralelo a isso, a equipe da Ascom tem realizado reuniões periódicas, nas quais são
discutidas as modificações e a nova realidade da comunicação institucional, visando adequar a
normatização ao contexto atual.
Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES
100%.
A única ação prevista na realização desse objetivo encontra-se em elaboração:
➔ Atualização e aprovação da Política de Comunicação.

Dados qualitativos negativos:
Com a reestruturação da equipe e redistribuição de tarefas, não houve tempo hábil para que
os responsáveis pela ação se dedicassem exclusivamente à reformulação da Política de
Comunicação, que exige um fluxo de trabalho ininterrupto.

Objetivo 4: Aperfeiçoar os fluxos de comunicação interna.
Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Aperfeiçoar os fluxos de comunicação
organizacional.
Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES
33,3%.
Duas das seis ações previstas na realização desse objetivo foi concluída:
➔ Implementação de políticas e estratégias que integrem e otimizem os fluxos internos

de comunicação;
➔ Implementação da Newsletter UFSJ.



Dados qualitativos positivos:
As ações visando a melhoria da comunicação organizacional são hoje o maior foco da Ascom,
por entendermos ser o gargalo que ainda precisamos enfrentar. Muitas ações já foram
implementadas e outras estão em estudo para facilitarem a chegada de informações aos
servidores e estudantes. No caso dos estudantes, as redes sociais se tornaram grandes aliadas
nesse processo, porém algumas atitudes estão sendo tomadas de forma “mais tradicional”,
para estimular a boa comunicação organizacional. A newsletter vem sendo executada
diariamente para o público interno, e uma vez por semana para o público externo. Já o envio
de releases, com notícias voltadas para públicos e cidades específicas, é diário.
Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES
66,7%.
Quatro das seis ações previstas na realização desse objetivo encontram-se em elaboração:
➔ Criação de mural eletrônico nos campi;
➔ Lançamento do App Notícias UFSJ;
➔ Reestruturação do mailing de forma segmentada;
➔ Criação de banco de fontes eletrônico.

Dados qualitativos negativos:
O Mural Eletrônico com TV’s ainda não foi instalado nos campi da UFSJ, pois depende da
conclusão do processo de compra das televisões, da identificação de um sistema de
transmissão que dê suporte a esta ação, da disponibilidade de recursos financeiros e da
qualificação dos profissionais da Ascom para instalação do sistema e sua alimentação com os
conteúdos produzidos. O aplicativo de notícias está em processo de criação em parceria com a
coordenação do Inverno Cultural e será lançado em junho de 2019. Ainda não foi possível
reestruturar o mailing da forma correta (segmentada), por conta de inviabilidade técnica. O
Núcleo de Tecnologia da Informação (NTINF) já sinalizou para a Assessoria de Comunicação
que essa funcionalidade será disponibilizada em breve. O banco de fontes encontrou
dificuldade de engajamento dos pesquisadores da instituição para divulgação de sua produção
acadêmica e científica e formulação de um banco de fontes mais completo e efetivo. Para
contornar essa resistência, foi elaborado um formulário online que será disparado para os e-
mails dos servidores, por meio do qual, espera-se, uma adesão que abranja o maior número de
fontes. A disponibilidade deste banco em meio eletrônico depende de um sistema de
informação com suporte para atualização de dados e consulta acessível à comunidade.

Objetivo 5: Estruturar o atendimento de demandas da imprensa, inclusive em gestões de crise.
Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Aperfeiçoar os fluxos de comunicação
organizacional.
Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 75%.
Duas das três ações previstas na realização desse objetivo foi realizada:
➔ Ações internas emMedia Training;
➔ Qualificação da informação por meio de treinamentos e cursos para a equipe Ascom,

visando à adequação de mensagens, linguagens e canais de comunicação aos diferentes
tipos de públicos.

Dados qualitativos positivos:
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. Não houve nenhum treinamento coletivo com as principais chefias da
instituição, mas treinamentos pontuais, nivelando o conhecimento destas no campo da



Comunicação, mediante demanda. Baseando-se nestas experiências em Media Training da
UFSJ e de outras IFES, será elaborado um manual digital padronizando as práticas de
atendimento às demandas da imprensa.
A Ascom tem buscado alternativas de qualificação gratuita da equipe, como congressos,
palestras, encontros e reuniões. Neste sentido, em 2018, Bruno e Geimison participaram da
RMCC, cujo novo encontro está agendado para novembro. Cibele, Juliana e Bruno estiveram
presentes no I Fórum de Comunicação da UFJF. Ambos foram essenciais para a melhoria da
comunicação institucional, bem como adequação de mensagens, linguagens e canais de
comunicação aos diferentes tipos de públicos.
Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES
25%.
Uma das três ações previstas na realização desse objetivo estão em elaboração:
➔ Fomento do interesse da imprensa por pautas da UFSJ e facilitação do contato com

servidores, tendo como base o banco de fontes.
Dados qualitativos negativos:
A dificuldade de engajamento dos pesquisadores da instituição para entender a importância
de divulgar sua produção acadêmica e científica para a imprensa atravanca a formulação de
um banco de fontes mais completo e efetivo. Isso facilitaria a resposta mais rápida à imprensa
e a inserção de pautas na mídia. A equipe da Ascom iniciará o trabalho de follow-up,
certificando-se, por exemplo, que os releases enviados chegaram aos destinatários da
imprensa, como estratégia de fomento do interesse pelas pautas da UFSJ, além de planejar
visitas da Ascom aos veículos de imprensa e dos veículos de imprensa à UFSJ. A Assessoria
pretende também implantar o Sistema de Apoio à Comunicação Integrada (Saci) na UFSJ, que
permitirá uma melhor gestão de demandas e maior facilidade na emissão de relatórios para a
Reitoria.

Objetivo 6: Fortalecer o trabalho de execução de cerimoniais dos eventos da instituição.
Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Aperfeiçoar os fluxos de comunicação
organizacional.
Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 50%.
Uma das duas ações previstas na realização desse objetivo foi realizada:
➔ Participação na elaboração e estruturação dos eventos oficiais da casa.

Dados qualitativos positivos:
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. Regras de
atendimento estão sendo elaboradas para uniformizar a forma de prestação destes serviços,
emmanual a ser disponibilizado no boletim interno da UFSJ.
Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES
50%.
Uma das duas ações previstas na realização desse objetivo está em elaboração:
➔ Criação de manual de práticas e de resoluções para normatização das colações de grau

Dados qualitativos negativos:
O manual de práticas e as resoluções para normatizar as colações de grau da UFSJ estão em
fase de elaboração 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.



Objetivo 7: Profissionalizar o trabalho de comunicação organizacional.
Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Aperfeiçoar os fluxos de comunicação
organizacional.
Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 0%.
A única ação prevista na realização desse objetivo não foi concluída.
Dados qualitativos positivos:
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.
Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES
100%.
A única ação prevista na realização desse objetivo encontra-se em elaboração:
➔ Criação da Superintendência de Comunicação Social, que comportará as seguintes

diretorias: Jornalismo; Relações Públicas e Eventos; Editoração e Design; Assessoria de
Comunicação; Mídias e Audiovisual; Marketing e Publicidade Organizacional.

Dados qualitativos negativos:
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: Consolidar o processo de criação dos novos veículos de comunicação da UFSJ.
Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Aperfeiçoar os fluxos de comunicação
organizacional.
Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 0%.
As duas ações previstas na realização desse objetivo não foram concluídas.
Dados qualitativos positivos:
A UFSJ, por meio da Ascom, busca a implementação de dois novos meios oficiais de
comunicação para se aproximar de seu público-alvo com uma linguagem mais popular,
dinâmica e acessível, proporcionando uma melhor visibilidade da instituição.
Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES
100%.
As duas ações previstas na realização desse objetivo estão em elaboração:
➔ Transformação da TV UFSJ em canal aberto;
➔ Criação da Rádio UFSJ.

Dados qualitativos negativos
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). Diante deste cenário, a Ascom trabalha em
duas frentes. Enquanto aguarda a concessão da TV, que deve ser aprovada após conclusão da
reavaliação do processo, continua produzindo conteúdo de divulgação audiovisual, veiculado
na WebTV da instituição e em diversos outros meios. Além disso, a Assessoria mantém



contato com outras instituições de Ensino Superior que utilizam o sistema Rede IFES, formada
com a proposta de integrar a produção audiovisual entre as TV’s e Rádios universitárias. Em
relação à Rádio, a outorga foi concedida pelo MCTIC e, em parceria com os servidores do curso
de Comunicação Social - Jornalismo da UFSJ e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a
Ascom está elaborando o projeto técnico para implantação da Rádio em São João del-Rei e da
WebRádio.

Obs: elaborar o quadro acima para cada objetivo.

Gestão de Riscos

Objetivo 1: Fortalecer a divulgação científica da UFSJ para as comunidades externas.
Índice de Vulnerabilidade: 0 % - foram planejadas 4 respostas preventivas aos riscos, uma
para cada risco identificado. Foi possível dar todas as respostas aos riscos.
Índice de Prevenção aos riscos : 100% - foram planejadas 4 respostas preventivas aos riscos,
uma para cada risco identificado:
➔ Risco - não viabilização de parcerias internas e externas na criação/gravação de

programas de divulgação científica para TV.
Ação - Ampliar relacionamento com os meios de comunicação e outros setores da
instituição.

➔ Risco - não impressão da Revista Quanta na retomada de sua edição.
Ação - Análise da viabilidade orçamentária junto à Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento (PPLAN) e à Reitoria.

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

➔ Risco - Falta de equipamento audiovisual para gravação dos vídeos que irão compor a
série Índice das pós-graduações na TV UFSJ.
Ação - Parceria com PROEX e Curso de Jornalismo na utilização de equipamentos.
Analisar a viabilidade orçamentária junto à Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento (PPLAN) e à Reitoria para aquisição de novos equipamentos.

As quatro foram realizadas pelas seguintes razões: 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.
Respostas em andamento: das quatro respostas que foram planejadas visando prevenir os
riscos, todas foram realizadas.

Objetivo 2: Fortalecer a imagem da UFSJ como instituição pública inserida nas comunidades.
Índice de Vulnerabilidade: 0% - foram planejadas 10 respostas preventivas aos riscos, uma
para cada risco identificado. Foi possível dar respostas a 5 riscos identificados e outras 5 estão
em elaboração.
Índice de Prevenção aos riscos : 50% - foram planejadas 10 respostas preventivas aos riscos,
uma para cada risco identificado, sendo cinco delas realizadas:
➔ Risco - falta de tempo para conciliar as atividades da Ascom com a atuação na

Assessoria de Comunicação no Inverno Cultural.
Ação - Contratação de novos estagiários para o período do Inverno Cultural.

➔ Risco - falta de tempo para conciliar as atividades da Ascom com as de outros setores



no apoio/consultoria em comunicação a projetos da UFSJ nas comunidades.
Ação - redistribuição das ações entre os servidores.

➔ Risco - problemas de receptividade da audiência às novas estratégias de comunicação
implantadas na página do Facebook.
Ação - Atendimento constante às críticas e sugestões do público.

➔ Risco - na reformulação do Twitter, não haver receptividade do público, que poderia
compartilhar as postagens.
Ação - busca por ampla divulgação e alimentação da rede com conteúdo de interesse
da comunidade.

➔ Risco - Falta de tempo para conciliar o desenvolvimento da marca comemorativa dos
30 anos com as outras atividades da Ascom.
Ação - Priorizar o desenvolvimento da marca.

As cinco respostas foram realizadas pelas seguintes razões: 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
feedbaks apresentados nas redes sociais, buscando melhorar a divulgação e a alimentação das
redes com conteúdo de interesse da comunidade.
Respostas em andamento: cinco das dez respostas que foram planejadas visando prevenir os
riscos estão em andamento:
➔ Buscar ampla divulgação e alimentação da rede Instagram com conteúdo de interesse

da comunidade, para evitar o risco de não haver adesão da comunidade que
contribuirá com o material para as postagens;

➔ Elaboração e ampla divulgação do manual de uso da nova marca, vinculada ao risco de
aplicação indevida da nova marca;

➔ Elaboração de manual de uso da nova identidade visual aprovada, associada à ausência
de tempo hábil para orientar a comunidade na utilização de materiais gráficos;

➔ Efetiva priorização das atividades, buscando concluir a elaboração do manual no mês
de fevereiro de 2019, minimizando a falta de tempo hábil para dedicação integral à sua
formulação;

➔ Apresentar argumentos técnicos e experiências bem sucedidas de outras instituições,
no que se refere a programas de visitações e recepções, em resposta ao risco de não
aprovação da proposta a ser apresentada pela Relações Públicas à Reitoria e à Proen.

Objetivo 3: Implementar a Política de Comunicação da UFSJ.
Índice de Vulnerabilidade: 0% - foi planejada 1 resposta preventiva ao risco identificado, que
encontra-se em elaboração.
Índice de Prevenção aos riscos : 0% - foi planejada 1 resposta preventiva ao risco identificado,
que encontra-se em elaboração.
Respostas em andamento:
Foi planejada uma resposta visando prevenir o risco de não aprovação da Política de
Comunicação pelo Conselho Universitário:
➔ Explicar que a Política de Comunicação é um mecanismo de normatização técnica das

formas de se comunicar e não uma comunicação de política. Essa resposta está sendo
elaborada junto com o documento.

Objetivo 4: Aperfeiçoar os fluxos de comunicação interna.
Índice de Vulnerabilidade: 0% - foram planejadas 6 respostas preventivas aos riscos, uma
para cada risco identificado. Foi possível dar respostas a 3 riscos identificados e outras 3 estão
em elaboração.
Índice de Prevenção aos riscos : 50% - foram planejadas 6 respostas preventivas aos riscos,



uma para cada risco identificado, sendo três delas realizadas:
➔ Risco - não gerar os produtos de divulgação das mídias eletrônicos da UFSJ na

implementação de políticas e estratégias que integrem e otimizem os fluxos internos
de comunicação.
Ação - redistribuição das ações entre os servidores.

➔ Risco - não haver suporte tecnológico para desenvolvimento do projeto de
implementação da Newsletter UFSJ.
Ação - busca pela Ascom de alternativas tecnológicas para implementação da
Newsletter.

➔ Risco - não haver suporte tecnológico para desenvolvimento do projeto de lançamento
do App Notícias UFSJ.
Ação - buscar apoio de setores interessados no desenvolvimento do projeto, como a
Proex.

As três respostas foram realizadas pelas seguintes razões: a equipe da Assessoria faz
constante autocrítica do trabalho desenvolvido na unidade, de forma a identificar quais são as
demandas prioritárias, redistribuir as tarefas entre servidores e estagiários, realizar parcerias
com outros setores da UFSJ e buscar alternativas tecnológicas para viabilizar suas ações.
Respostas em andamento: Três das seis respostas planejadas estão em andamento:
➔ Estudo da viabilidade orçamentária para criação de mural eletrônico nos campi e

estabelecimento de parcerias internas e externas para implementação e manutenção
do sistema, para evitar o risco de não aquisição das smart TV's e de mau
funcionamento do sistema de transmissão via IP;

➔ Pesquisa de alternativas de sistemas gratuitos semelhantes aos implantados em outras
IFES, como resposta dada ao risco de não haver suporte tecnológico para
desenvolvimento de duas ações desse objetivo: reestruturação do mailing de forma
segmentada e criação de banco de fontes eletrônico.

Objetivo 5: Estruturar o atendimento de demandas da imprensa, inclusive em gestões de crise.
Índice de Vulnerabilidade: 0% - foram planejadas 3 respostas preventivas aos riscos (uma
para cada risco identificado), sendo todas realizadas.
Índice de Prevenção aos riscos : 100% - foram planejadas 3 respostas preventivas aos riscos,
uma para cada risco identificado, sendo as três realizadas:
➔ Risco - não encontrar um conceito que atenda satisfatoriamente às especificidades da

UFSJ na realização das ações internas emMedia Training.
Ação - identificar demandas pontuais e executar treinamentos a partir delas, inclusive
nos momentos de crise.

➔ Risco - não reformulação do banco de fontes, que seria a base da ação de fomento do
interesse da imprensa por pautas da UFSJ e facilitação do contato com os servidores.
Ação - consolidar parceria com a Prope para incentivar os pesquisadores a
participarem do banco de fontes.

➔ Risco - não realização de treinamento, que seria a estratégia de qualificação da
informação da equipe Ascom, visando à adequação de mensagens, linguagens e canais
de comunicação aos diferentes tipos de públicos.
Ação - buscar estratégias de custo reduzido para treinamento.

Todas as respostas foram realizadas pelas seguintes razões: diante dos riscos operacionais e
financeiros identificados, não foi possível contratar empresas para executar treinamentos,
oferecer serviços de Media Training ou implantar sistemas de informação para o repositório
do banco de fontes. Como resposta, a Assessoria passou a buscar alternativas viáveis e de
qualidade, com baixo custo ou gratuitas, para o desenvolvimento de suas ações, firmando
também parcerias internas.
Respostas em andamento: Todas as três respostas planejadas foram realizadas.



Objetivo 6: Fortalecer o trabalho de execução de cerimoniais dos eventos da instituição.
Índice de Vulnerabilidade: 0% - foram planejadas 2 respostas preventivas aos riscos, uma
para cada risco identificado, que encontram-se em elaboração.
Índice de Prevenção aos riscos : 0% - foram planejadas 2 respostas preventivas aos riscos,
uma para cada risco identificado, que encontram-se em elaboração.
Respostas em andamento: as duas planejadas para prevenir os riscos estão em andamento:
➔ Planejamento antecipado e capacitação dos atores envolvidos na realização de eventos,

em resposta ao risco de falta de estrutura para elaborá-los;
➔ Apresentar argumentos técnicos e experiências bem sucedidas de outras instituições,

em resposta ao risco de não aprovação do manual e das normas propostas na
realização de colações de grau. Esta resposta está sendo elaborada junto com o
documento.

Ambas respostas envolvem a cultura organizacional, que precisa ser mudada, de forma que a
Ascom seja acionada em tempo hábil para participar da estruturação e planejar a divulgação
dos eventos.

Objetivo 7: Unificar trabalho de editoração oficial.
Índice de Vulnerabilidade: 0% - foi planejada 1 resposta preventiva ao risco identificado, que
encontra-se em elaboração.
Índice de Prevenção aos riscos : 0% - foi planejada 1 resposta preventiva ao risco identificado,
que encontra-se em elaboração.
Respostas em andamento: foi planejada uma resposta visando prevenir o risco de não
aprovação do projeto de criação de uma Superintendência de Comunicação Social:
➔ 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: Consolidar o processo de criação dos novos veículos de comunicação da UFSJ.
Índice de Vulnerabilidade: 0% - foram planejadas 2 respostas preventivas aos riscos, uma
para cada risco identificado, que encontram-se em elaboração.
Índice de Prevenção aos riscos : 0% - foram planejadas 2 respostas preventivas aos riscos,
uma para cada risco identificado, que encontram-se em elaboração.
Respostas em andamento: as duas respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos
estão em andamento:
➔ Acompanhar o andamento do processo conduzido pelo Governo Federal, minimizando

o risco de entraves para concessão de um canal de TV para UFSJ;
➔ Negociar com a Reitoria a disponibilidade de recurso orçamentário específico para

execução do projeto da Rádio UFSJ, que já teve concessão outorgada, e dependerá da
disponibilidade financeira para ser colocada no ar.


