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APRESENTAÇÃO
A Política de Comunicação como instrumento estratégico de gestão
A construção da Política de Comunicação insere o IF Goiano no conjunto seleto de instituições
educacionais brasileiras que dispõe deste instrumento estratégico de gestão, considerado
indispensável para o planejamento e execução de ações, processos, estratégias e produtos de
comunicação organizacional.
A Política de Comunicação permite às organizações modernas promover e ampliar, de forma
competente, a interação com os seus públicos estratégicos e com a sociedade de maneira geral,
pela definição de diretrizes e posturas que legitimam uma prática sintonizada com os objetivos
e valores institucionais.
A Política de Comunicação, sintetizada neste documento, é resultado de um processo de
construção amplo e democrático, do qual participaram dezenas de profissionais e estudantes
do IF Goiano, além de colegas externos ao Instituto, representando agências, instituições
goianas e de outros estados brasileiros, a quem expressamos nosso reconhecimento.
Agradecemos em especial às colegas da DICOM, Juliana Luiza de Oliveira Canêdo e Cláudia

Sousa Oriente de Faria que, de forma dedicada e competente, levaram a bom termo o processo
de construção da Política de Comunicação.
É fundamental destacar a transparência deste processo que, ao longo de seu desenvolvimento,
se fez acompanhar pela divulgação permanente das etapas realizadas, permitindo, a partir de
consulta pública, incorporar as sugestões da comunidade interna e externa.
A Política de Comunicação, no entanto, não se resume à produção deste documento e à
explicitação das ações para sua implementação. Ela parte do pressuposto de que a excelência da
comunicação do IF Goiano é responsabilidade de todos. Neste sentido, é fundamental que os
servidores, os estudantes e os demais públicos internos do IF Goiano tomem conhecimento das
posturas e diretrizes indicadas neste documento e estejam mobilizados e comprometidos para
torná-las realmente efetivas.

Elias de Pádua Monteiro
Reitor do Instituto Federal Goiano

INTRODUÇÃO
A construção da Política de Comunicação do IF Goiano
A construção da Política de Comunicação do IF Goiano teve início no primeiro trimestre de
2020, com a constituição de uma Comissão específica para sua elaboração e implementação,
integrada por representantes de diversos setores do Instituto, sob a coordenação da DICOM Diretoria de Comunicação Social, conforme Portaria nº 463, de 03 de março de 2020, alterada
pelas Portarias nº 732, de 17 de abril de 2020 e Portaria nº 814, de 11 de maio de 2020.
Para a realização deste trabalho, o IF Goiano contou com o assessoramento técnico da
Comtexto Comunicação e Pesquisa, empresa especializada nas áreas de Comunicação
Organizacional e Jornalismo Especializado, fundada há quase 4 décadas, e que já participou
de processos similares envolvendo mais de uma dezena de empresas e instituições, incluindo
universidades públicas (estaduais e federais) e institutos federais. Seu diretor, Wilson da
Costa Bueno, jornalista, professor sênior da USP, com mestrado e doutorado em Ciências
da Comunicação, e que possui larga experiência na área acadêmica e profissional em
comunicação, atuou como assessor técnico para o desenvolvimento deste projeto.

Este documento, que consolida as diretrizes, ações e estratégias da Política de Comunicação,
é fruto de dezenas de reuniões, realizadas de forma presencial e sobretudo virtual, de
março a junho de 2020, tendo em vista o cenário decorrente da Covid-19. Destas reuniões,
participaram, além da Comissão de Comunicação e do assessor técnico, inúmeros servidores
e estudantes do IF Goiano, bem como profissionais vinculados a instituições educacionais
sediadas em Goiás e em outros estados, e de agências especializadas em comunicação.
Em geral, estas reuniões tiveram como foco a apresentação e o debate de 14 temas relevantes
associados à área da comunicação organizacional, e que subsidiaram a elaboração dos textos
básicos que integram o documento final da Política de Comunicação.
Além deste documento, foi produzido também um Plano para Implementação da Política de
Comunicação, com a indicação de ações e produtos (guias, manuais, auditorias, sondagens e
diagnósticos) a serem desenvolvidos a curto, médio e longo prazos.
O documento da Política de Comunicação e o Plano para sua implementação foram submetidos
ao Conselho Superior para sua aprovação e estão disponíveis para a consulta dos interessados
no portal institucional.

Além do agradecimento a todos os integrantes da Comissão, aos profissionais da DICOM, que,
com sua dedicação, conhecimento e experiência, tornaram viáveis este projeto, registramos
aqui o nosso reconhecimento à contribuição dos profissionais e estudantes do IF Goiano e de
colegas de outras empresas ou instituições, listados a seguir, que participaram ativamente das
reuniões ou encaminharam sugestões durante o processo de consulta pública.
Comissão da Política de Comunicação - Portaria nº 463, de 03 de março de 2020, alterada
pelas Portarias nº 732, de 17 de abril de 2020 e Portaria nº 814, de 11 de maio de 2020: Juliana
Luiza de Oliveira Canêdo, Cláudia Sousa Oriente de Faria, Douglas Ribeiro Romani, Adson
Pereira de Souza, Karen Terossi, Joseany Rodrigues Cruz, Sarah Suzane Amancio Bertolli
Venancio Gonçalves, Rodrigo Rodrigues Santana, Roseli Gonçalves da Rocha, Guilherme
Caetano Brito, Juliana Hernandez Correia, Ana Maria Rodrigues de Resende em substituição a
Guilherme Caetano Brito, Simonia Peres da Silva em substituição a Joseany Rodrigues Cruz.
Convidados externos e participação no processo de consulta pública: Ada Bispo, Adriano
Honorato Braga, Adriano da Silva Santos, Alaerson Maia Geraldine, Alan Carlos da Costa,
Bruno Silva de Oliveira, Cleiton Araújo, Alberto Rodarte, Aline Sousa Camargos, Cristina Matos,
Daiane Jardim, Daniel Marçal, Deivid do Vale Nascimento, Eduardo Faria Viana Eduardo

Rodrigues Torres, Eide Pulcena de Souza, Elias de Pádua Monteiro, Fabiano Guimarães Silva,
Fabrízio Giuvanucci Franco, Fausto de Melo Faria Filho, Fernanda de Lima Torres, Fernando
Godinho de Araujo, Flávio José Teles de Morais, Francisco Edson de Lima Tocarte, Francimar
Ximenes. Gabriel Garcia Pavan, Gabriel Hudson, Geisa D’Avila Ribeiro Boaventura, Genilson,
Matheus Passos, Gilson Dourado da Silva, Guilherme Furtado, Hellayny Silva Godoy de Souza,
Heloiza Dias da Silva, José Wemerson Soares da Silva, Johnathan Pereira Alves Diniz, Juliana
Borges Minotto, Juliana Cristina da Costa Fernandes, Juliana Teixeira dos Anjos, Leonardo
de Castro Santos, Leonardo Nazário Silva dos Santos, Letícia Ferreira Vieira, Letycia Santos
Camargo, Luiz Felipe Fernandes Neves, Malu Longo, Maralinda Alves de Oliveira, Nadson de
Carvalho Pontes, Paulo Rogério de Souza e Silva Filho, Raquel Soares, Rebeca Casemiro, Rejane
da Silva Alves, Renan Rigo, Rennan Silva de Almeida, Rodolfo Peres Rodrigues, Rosana Soares,
Sandra Branchine, Sebastião Nunes da Rosa Filho, Silvana Coleta, Silvia Aparecida Caixeta
Issa, Soliane Paim Araujo, Susy Meiry, Tainá Cunha Borges, Tássia Galvão Assis, Thamyres
Sousa, Thays Vital, Tiago Gebrim, Túlio Porto Gonçalo, Vailson Batista de Freitas, Virgílio
Erthal, Haihani Passos, Wivany Costa e Silva.
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CAPÍTULO 1

OS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS DO IF GOIANO

O IF Goiano, em função de sua atuação nas áreas de
ensino, extensão pesquisa e inovação, se relaciona
com um número significativo de públicos, internos
e externos. De tais interações, derivam parcerias
produtivas com empresas e organizações, públicas,
privadas e do Terceiro Setor, que potencializam
as competências do IF Goiano e favorecem o
cumprimento dos seus objetivos institucionais.

Dentre os públicos de relacionamento de uma organização, é possível identificar aqueles que
se destacam por manter vínculos ou interesses a ela associados e que, de forma recorrente
e recíproca, a impactam e são por ela impactados. Eles costumam ser identificados pela
denominação de públicos estratégicos (públicos de interesse ou “stakeholders”) e se caracterizam
pelo fato de terem demandas e expectativas específicas, necessariamente não coincidentes entre
si, em relação à organização. Isso significa que cada um deles percebe e avalia a organização a
partir de um conjunto amplo de fatores de natureza social, cultural, política e econômica.
Os públicos estratégicos costumam ser divididos em primários (ou essenciais) e secundários.
Os públicos primários são aqueles públicos estratégicos, internos ou externos, que, em função
de seu vínculo ou interação permanente, são considerados como indispensáveis para o bom
funcionamento da organização. Os estudantes, atuais ou potenciais, os servidores em geral e os
terceirizados, dentre outros, estão incluídos nesta categoria. Os demais públicos estratégicos são
considerados secundários, o que, de forma alguma, significa que não sejam fundamentais para
que a organização cumpra seus objetivos, a sua visão e missão.
Os públicos estratégicos podem também ser divididos em internos e externos. Os públicos
internos são aqueles que mantêm vínculo funcional, direto ou indireto, com o Instituto e
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participam regularmente das suas atividades internas. Os estudantes dos diversos
cursos, os servidores em geral, os terceirizados, os estagiários são exemplos de
públicos internos. Os públicos externos estão localizados fora do Instituto, com
exceção das empresas incubadas, mas, por diversos motivos ou circunstâncias,
acompanham, avaliam e, muitas vezes, se manifestam sobre as nossas atividades.
Incluem-se nesta categoria a imprensa, os fornecedores, os potenciais e exestudantes, os representantes do setor produtivo, dentre outros.
É imprescindível reconhecer que os públicos estratégicos,
primários ou secundários, constituem agentes ou vetores
importantes no processo de construção e consolidação da
imagem e da reputação de uma organização.
A Política de Comunicação do IF Goiano deve ter como
prioridade incrementar o relacionamento do IF Goiano
com os seus públicos estratégicos e, neste sentido, é
fundamental explicitá-los, com precisão. Mais ainda:
dada a importância estratégica destes públicos, é

18
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preciso conhecê-los profundamente e dispor de
mecanismos (canais ou processos) que permitam
a troca permanente e recíproca de informações,
conhecimentos e experiências.
O relacionamento com os públicos estratégicos do
IF Goiano é realizado, quase sempre, por setores
específicos do Instituto que, em virtude de seu
foco ou dinâmica administrativa, promovem
esta gestão. Essa condição exige, portanto,
que estejam definidos internamente, de forma
clara e precisa, os setores responsáveis pela
interação com os distintos públicos estratégicos
do IF Goiano; caso contrário, poderão ser
criadas lacunas e surgir ruídos no processo de
comunicação do Instituto com estes públicos
prioritários. Além disso, é indispensável que a
estrutura de comunicação do IF Goiano (Dicom)

Política de Comunicação - Capítulo 1: Os públicos estratégicos do IF Goiano

19

participe do processo de tomada de decisões que define ações e estratégias de comunicação
para potencializar estas interações. A Dicom elaborará posteriormente, em sintonia com
tais setores, as diretrizes e posturas específicas de comunicação e, inclusive, normas, se
necessárias, com o objetivo de nortear o relacionamento do Instituto com os públicos
estratégicos.
Os públicos estratégicos devem ser permanentemente informados sobre as atividades do
Instituto nas áreas de ensino, extensão, pesquisa e inovação, com destaque à sua contribuição
ao desenvolvimento local e regional. O IF Goiano deve ser proativo nesse relacionamento e
estar atento ao fato de que esses públicos têm demandas e interesses específicos, o que pode
exigir, nessa interação, canais e níveis de discurso que estejam sintonizados com os seus
distintos perfis.
O IF Goiano deve também estabelecer mecanismos para sondagem e avaliação periódica da
percepção dos públicos estratégicos em relação ao Instituto e para identificar os canais ou
veículos por eles utilizados para a manifestação de suas demandas ou reivindicações, opiniões
ou posições. Esse monitoramento permitirá ao IF Goiano planejar e executar ações e estratégias
de comunicação para o incremento deste relacionamento.

20

Política de Comunicação - Capítulo 1: Os públicos estratégicos do IF Goiano

Os públicos estratégicos do IF Goiano, subdivididos em internos e externos, primários ou
secundários, são:

I) Primários
I.1) Internos
I.1.1) Estudantes: o perfil dos nossos estudantes é bastante diversificado, tendo em vista as
diversas modalidades de cursos, presenciais e a distância, de que dispomos e que cobrem
basicamente o ensino médio, técnico, profissionalizante e superior (graduação – bacharelado,
licenciatura, cursos de tecnologia - e pós-graduação – lato e stricto sensu). Tal categoria de
públicos também abriga os estudantes vinculados a programas governamentais de Formação
Inicial e Continuada (FIC) e a estudantes dos cursos ofertados a distância.

I.1.2) Intercambistas: estudantes do IF Goiano que participam de programas de intercâmbio
em outras instituições de ensino nacionais ou internacionais ou estudantes de outras
instituições que estudam no IF Goiano.
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I.1.3) Docentes: professores do IF Goiano que ministram os diversos cursos e exercem
atividades de ensino, extensão, pesquisa e inovação ou mesmo administrativas, enquadrandose na categoria de efetivos, substitutos, temporários e bolsistas.
I.1.4) Técnicos administrativos (TAEs): servidores que desempenham atividades
administrativas, técnicas e de assessoramento ao ensino, à extensão, à pesquisa e à inovação,
em cargo de chefia ou não.

I.1.5) Terceirizados: funcionários que realizam trabalhos em áreas específicas, como
transporte, manutenção, telefonia, limpeza, vigilância, recepção, dentre outros.

I.1.6) Estagiários: estudantes do IF Goiano ou mesmo de outras instituições que cumprem seu
estágio, curricular ou extracurricular, no Instituto ou em outras instituições.

I.1.7) Estudantes bolsistas: estudantes do IF Goiano que realizam atividades extracurriculares
de ensino, extensão, pesquisa e inovação e que, para isso, são contemplados com bolsas.

22
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I.1.8) Membros dos colegiados do IF Goiano: integrantes dos órgãos colegiados, como
o Conselho Superior, o Colégio de Dirigentes, os colegiados dos campi e de Comissões
Permanentes, como a Comissão Interna de Supervisão (CIS) e a Comissão Permanente de
Pessoal Docente (CPPD), dentre outras.

I.2) Externos
I.2.1) Potenciais estudantes: interessados em estudar no IF Goiano, atraídos pelo conjunto
amplo e diversificado de cursos nas suas diversas modalidades.
I.2.2) Professores e gestores das escolas onde se encontram os potenciais estudantes do IF
Goiano: representantes das instituições de ensino onde os potenciais estudantes do Instituto
estão matriculados.

I.2.3) Egressos: ex-estudantes do IF Goiano.
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I.2.4) Empresas e suas associações/entidades: empresas ou organizações, públicas e privadas,
que têm interesse em estabelecer parcerias com o IF Goiano ou nas quais trabalham ou possam
trabalhar estudantes e egressos do Instituto.
I.2.5) Organizações da Sociedade Civil/Terceiro Setor: representantes de organizações ou
entidades da sociedade civil ou que compõem o Terceiro Setor, comprometidos com a defesa
dos direitos e interesses de diversos segmentos da sociedade.
I.2.6) Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário: representantes de órgãos e instâncias dos
Poderes da República no âmbito municipal, estadual e federal.

I.2.7) Imprensa: profissionais que atuam nos veículos jornalísticos (revistas, jornais,
emissoras de rádio e TV, portais) ou que assessoram empresas e organizações na prestação de
serviços de atividade jornalística.
I.2.8) Comunidade acadêmica e científica: pesquisadores que desenvolvem estudos
acadêmicos ou projetos de investigação em instituições educacionais ou de pesquisa em âmbito
local, regional, nacional ou internacional.
24
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II) Públicos secundários
II.1) Internos
II.1.1) Aposentados: servidores que integraram o quadro permanente do IF Goiano e que se
aposentaram, após cumpridas as exigências legais.

II.1.2) Entidades estudantis: associações representativas do corpo discente, como centros
acadêmicos, grêmios e diretórios estudantis.

II.1.3) Empresas júniores: associações de natureza civil, constituída por estudantes de cursos
superiores do IF Goiano, que, sob orientação de professores e empreendedores, desenvolvem
projetos que contribuem para a formação acadêmica, atendimento de demandas de empresas
parceiras, e o fortalecimento da imagem institucional nos arranjos produtivos.
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II. 2) Externos
II.2.1) Familiares dos estudantes: familiares ou responsáveis dos estudantes dos cursos
oferecidos pelo IF Goiano.

II.2.2) Familiares dos servidores: familiares dos docentes e técnicos administrativos do IF Goiano.

II.2.3) Instituições parceiras: organizações, empresas ou entidades que têm interesses e
objetivos em comum com os do Instituto, inclusive da Rede Federal de Educação Profissional
Científica e Tecnológica, e que estabelecem parcerias para o desenvolvimento de projetos
conjuntos visando favorecer o fortalecimento do mundo do trabalho, o desenvolvimento
socioeconômico e a sociedade de maneira geral.

II.2.4) Empresas incubadas: representadas por empresários ou empreendedores que, para
a estruturação inicial suas empresas, contam com o apoio (infraestrutura física, recursos
humanos e tecnológicos) e a assessoria (jurídica, planejamento e desenvolvimento de
estratégias de gestão, dentre outras) do IF Goiano. Tais empresas planejam e desenvolvem

26

Política de Comunicação - Capítulo 1: Os públicos estratégicos do IF Goiano

projetos de inovação, de base tecnológica ou social, agregando valor à formação discente e à
promoção do desenvolvimento regional.

II.2.5) Fornecedores: pessoas físicas ou jurídicas que prestam serviço ou fornecem produtos
necessários ao desenvolvimento das atividades do IF Goiano.
II.2.6) Instituições que avaliam ou financiam atividades de ensino, extensão, pesquisa e
inovação: agências de fomento, como a Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape), a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) e o Ministério da Educação.

II.2.7) Entidades representantes de servidores: associações ou sindicatos que representam os
docentes e técnicos administrativos do IF Goiano, como o Sinasefe e o Sint-IfesGo.

II.2.8) Representações sindicais: entidades que representam as diferentes categorias
acadêmicas e profissionais vinculadas às áreas de formação e capacitação do IF Goiano.
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CAPÍTULO 2
COMUNICAÇÃO E ENSINO

O IF Goiano oferece cursos técnicos, de graduação e
de pós-graduação, atendendo, em seus vários campi,
milhares de estudantes. Os cursos superiores de
tecnologia, além dos de bacharelado e licenciatura,
predominam na educação superior. Na pós-graduação,
disponibiliza vários cursos de mestrado, tendo sido
pioneiro, na Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, a ofertar também um curso
de doutorado no interior do Estado de Goiás.

Na educação profissional técnica de nível médio, atua, preferencialmente, com a oferta de
cursos técnicos na forma integrada. Desde 2012, disponibiliza também vários cursos técnicos
na modalidade Educação a Distância (EaD), distribuídos por todas as microrregiões do Estado
de Goiás, a partir de dezenas de polos, com milhares de estudantes matriculados.
Para cumprir os seus objetivos institucionais na área do ensino, o IF Goiano planeja e executa
ações, processos, estratégias e produtos de comunicação que favorecem a interação com
os docentes e técnicos administrativos, com os estudantes potenciais, com os estudantes
matriculados em seus diversos cursos e, também, com os seus ex-estudantes (egressos).
A proposta de comunicação voltada para estudantes, docentes e técnicos administrativos
está respaldada em pressupostos básicos, como a valorização do diálogo e do feedback,
potencializando o compromisso com a ética e a transparência, o respeito à diversidade
de ideias e opiniões e a consolidação da cidadania. Com isso, cumpre a sua missão de
promover educação de excelência, comprometida com a formação integral do cidadão para o
desenvolvimento da sociedade.
O esforço de comunicação se realiza de forma permanente para divulgação das atividades
regulares de seus cursos e de sua produção acadêmico-científica. Tal esforço é desenvolvido, de
forma ampla e intensa durante o processo seletivo, que, pela sua importância, merece atenção
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especial. As posturas e diretrizes
específicas que dão conta do processo
seletivo estão contempladas mais
adiante neste mesmo capítulo da
Política de Comunicação.

A comunicação com os
estudantes
O IF Goiano deve estar atento aos
diferentes perfis de estudantes
que podem estar potencialmente
interessados ou já frequentam os
seus cursos, de modo a utilizar,
em sua proposta de comunicação,
produtos e discursos que estejam
com eles identificados.
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Levando em conta o fato de os estudantes se constituírem em usuários intensivos das mídias
sociais, o Instituto deve se valer destes ambientes virtuais não apenas para divulgar as
atividades dos seus cursos, mas para promover a interação com este público estratégico, o que
lhe permitirá avaliar, permanentemente, a sua percepção em relação ao IF Goiano e aos seus
cursos em particular.
Esse engajamento viabiliza a identificação dos estudantes com os objetivos institucionais, ao
mesmo tempo que os transforma em multiplicadores voluntários das realizações do IF Goiano,
com o incremento da sua visibilidade institucional.
É fundamental, neste sentido, criar oportunidades de relacionamento, com a realização de
atividades extracurriculares que favoreçam a sua participação, como eventos acadêmicos,
científicos, políticos, artísticos e culturais.

A comunicação com os professores
O Instituto deve realizar esforço específico para a interação com o quadro docente, de
modo a mantê-lo a par de informações de interesse, mas também para estar atento às suas
demandas e expectativas.
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O protagonismo dos docentes deve ser estimulado no trabalho de comunicação do IF Goiano
que deve destacar a sua contribuição ao processo de aprendizagem e o seu compromisso com a
educação de excelência.
Os professores representam parceiros estratégicos no processo de comunicação do Instituto
porque são reconhecidos, interna e externamente, como responsáveis diretos pela formação
de novos profissionais e, por extensão, de cidadãos que desempenharão funções relevantes no
setor produtivo e nas áreas cultural, político e social.
Como fontes de informação, os professores são requisitados pela mídia e por diversos setores
da sociedade para o debate de temas da atualidade e, ao se identificarem como representantes
do IF Goiano, contribuem para legitimar a atuação do Instituto nas áreas de ensino, extensão,
pesquisa e inovação.

A comunicação com os técnicos administrativos
A comunicação com os técnicos administrativas deve, da mesma forma, merecer atenção
porque, embora as atividades de ensino sejam predominantemente consolidadas na relação
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professor-estudante, os técnicos administrativos atuam em importantes ações de assessoria
pedagógica, planejamento, acompanhamento, entre outras atividades, constituindo-se,
portanto, em elementos estratégicos na comunicação interna e externa, dialogando com os
estudantes, seus pais e demais agentes sociais.

Diretrizes gerais da comunicação e ensino
A comunicação institucional do IF Goiano deve incentivar, também, a relação entre professores
e estudantes de modo a consolidar um clima organizacional saudável e produtivo, com o
estímulo ao diálogo, ao debate democrático e à troca de conhecimentos e experiências.
Para viabilizar o processo de comunicação junto a professores e estudantes, o IF Goiano deve
utilizar seus canais próprios de relacionamento, contemplando sempre os professores e
estudantes como protagonistas, com relatos relevantes de sua atuação no Instituto.
A comunicação do IF Goiano com tais públicos internos estratégicos também deve incorporar
as suas entidades representativas, com os centros acadêmicos e associações de docentes, por
exemplo, mobilizando-as para o desenvolvimento de trabalhos e campanhas em parceria.
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A comunicação do processo seletivo
O processo seletivo constitui a porta de entrada dos estudantes
que pretendem frequentar o conjunto amplo e diversificado
dos cursos ofertados pelo IF Goiano (técnicos, de graduação
e de pós-graduação). Por isso, ele se reveste de importância
estratégica na comunicação do Instituto e deve merecer
prioridade, no período em que se desenvolve.
Na prática, o esforço de comunicação associado à divulgação do
processo seletivo deve ser realizado não apenas pela estrutura
profissionalizada de comunicação do IF Goiano e departamentos
específicos na sede e nos campi. Ele deve, obrigatoriamente,
incorporar os públicos estratégicos do Instituto com o
planejamento e execução de ações de engajamento e pelo
estabelecimento de parcerias. Da mesma forma, o período
de realização do processo seletivo representa oportunidade
única para reforçar a competência do IF Goiano nas áreas de
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ensino, extensão, pesquisa e inovação junto à comunidade,
destacando a sua contribuição ao desenvolvimento
econômico e social como decorrência da consecução de seus
objetivos institucionais, sua visão e missão.

O planejamento da comunicação
As estratégias e ações de comunicação do processo
seletivo devem, necessariamente, estar alicerçadas em um
planejamento integrado que leve em conta aspectos como:
a) tempo adequado para sua elaboração e divulgação.
b) envolvimento das áreas e pessoas diretamente
responsáveis pelo processo seletivo, visando concentrar
esforços e recursos e privilegiar a integração.
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c) perfil dos diversos cursos e dos públicos a serem atingidos, o que implica, necessariamente,
na definição de canais e de níveis de discurso adequados.
d) identificação dos recursos, canais e processos de comunicação utilizados pelos potenciais
estudantes para que se possa valer deles para o estabelecimento de um fluxo de informações a
respeito do processo seletivo.
e) utilização dos vários canais do IF Goiano de forma integrada para divulgação ampla
de informações básicas do processo e referentes aos diversos cursos. Esses canais devem
incorporar mecanismos de interação de modo a atender, com agilidade e precisão, as
informações requeridas pelos interessados.
f) contato com os públicos estratégicos, internos e externos, visando comprometê-los com o
incremento da divulgação do processo seletivo.
g) atenção especial a pessoas ou instituições que exercem influência sobre os potenciais
estudantes, como familiares, escolas de origem e círculo de relacionamento.
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O engajamento dos públicos internos
O IF Goiano deve estimular a participação dos públicos internos, primários e secundários
(estudantes, servidores, estagiários, terceirizados, dentre outros), municiando-os com
informações precisas, e buscando o seu comprometimento no processo de divulgação do
processo seletivo. É sabido que os públicos internos, efetivamente identificados com o
Instituto, atuam como multiplicadores, projetando a sua imagem e reputação junto os públicos
estratégicos externos, em particular os estudantes potenciais.
Essa participação e esse engajamento podem ocorrer de várias formas, dentre as quais:
- Utilização dos canais de comunicação com os públicos internos, para a veiculação de
informações referentes aos processos seletivos em diversos formatos, visando estimular que
estes públicos as compartilhem com seus círculos de relacionamentos.
- Abertura de espaços e canais que favoreçam a presença explícita dos públicos internos no
processo de divulgação dos cursos e da instituição, estimulando a produção de depoimentos,
relatos e outros materiais que possam atrair potenciais estudantes.

Política de Comunicação - Capítulo 2: Comunicação e Ensino

37

- Divulgação ampla da campanha do processo seletivo para os públicos internos, incluindo
orientações que favoreçam a utilização adequada do material produzido para esse fim.
- Incremento do esforço de divulgação dos objetivos institucionais do IF Goiano de modo
a reforçar a sua contribuição ao desenvolvimento econômico e social do estado e das
comunidades associadas aos vários campi do Instituto.
O Plano de Implementação desta Política, bem como os planos de comunicação, elaborados
anualmente, indicarão as melhores práticas (ações e estratégias) a serem desenvolvidas,
levando em conta as circunstâncias de cada momento, os perfis dos diversos públicos
interessados, bem como a própria evolução dos recursos, mídias e tecnologias de comunicação.
Tais materiais estarão, no entanto, sempre respaldados nas posturas e diretrizes gerais
explicitadas no documento da Política de Comunicação.

O processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos
Os processos seletivos dos cursos técnicos do IF Goiano se desdobram em dois eixos principais
e são direcionados a públicos distintos: a) cursos integrados ao ensino médio e b) cursos
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concomitantes ou subsequentes. Os potenciais estudantes,
no primeiro caso, são aqueles que estão terminando o ensino
fundamental e, no segundo caso, incorporam aqueles que
cursam o ensino médio (para os concomitantes) ou já o
finalizaram (para os subsequentes).
Em geral, os campi do IF Goiano adotam metodologias
f2674a

distintas para o processo de seleção (prova ou análise
curricular, por exemplo), que não é unificado. Embora o
esforço de divulgação do processo seletivo dos cursos técnicos
seja realizado tendo em vista a realidade dos vários campi,
recomenda-se que ele seja resultado de um planejamento
integrado e que considere a especificidade de cada curso
e, consequentemente, a diversidade de perfis dos seus
potenciais interessados.
Devem ser considerados os objetivos distintos dos cursos
técnicos, com o reconhecimento da demanda significativa
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pelo ensino médio integrado do IF
Goiano e o interesse de potenciais
estudantes pela profissionalização
rápida, no caso dos cursos
concomitantes e subsequentes.
É indispensável, porém, que a estrutura
profissionalizada de comunicação
do IF Goiano (DICOM e setores de
comunicação dos campi) participe
ativamente deste processo, contribuindo
tanto para o seu planejamento, bem
como para a indicação de ações
adequadas e para a avaliação do
processo, com a indicação, em cada
caso, de virtudes e lacunas que deverão,
respectivamente, ser reforçadas ou
superadas em processos posteriores.
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O ingresso em cursos de graduação: momentos principais
É preciso considerar que há 4 momentos principais no processo seletivo para ingresso
em cursos de graduação que devem ser contemplados no esforço de divulgação e que são
interdependentes: a) a inscrição dos estudantes no exame do Enem; b)a inscrição dos
estudantes no processo seletivo próprio da Instituição, que utiliza a nota do Enem; c) a
inscrição dos estudantes no Sisu visando concorrer às vagas disponíveis nos cursos de
graduação do IF Goiano e d) realização de processo seletivo para preenchimento das vagas
remanescentes, caso seja necessário.
Para tais distintos momentos, será necessário planejar e executar ações de comunicação de
modo a garantir que os estudantes interessados estejam informados, antecipadamente e com
precisão, sobre os prazos para a realização do exame do Enem e para a inscrição no processo
seletivo próprio, no Sisu e objetivando o preenchimento das vagas remanescentes. Essas ações
devem estar subsidiadas com informações básicas sobre a existência e quantidade de vagas nos
cursos ofertados pelo Instituto e seu respectivo detalhamento.
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A comunicação durante os processos seletivos
Os canais de comunicação do IF Goiano que podem ser acessados pelos potenciais estudantes,
em especial o portal e as mídias sociais, devem, nestes períodos, destacar amplamente o
processo seletivo, ao mesmo tempo em que veiculam informações sobre os cursos, sobre a
atuação do Instituto e sua competência nas áreas de ensino, extensão, pesquisa e inovação.
Estas informações básicas devem também ser de conhecimento de parceiros estratégicos no
processo de divulgação, como os atuais estudantes, docentes, técnicos administrativos, escolas,
familiares e integrantes do círculo de relacionamento dos potenciais estudantes. A comunicação
interpessoal (boca a boca) representa, como comprovam pesquisas e sondagens realizadas junto
aos estudantes do IF Goiano e de outras instituições educacionais, o processo mais eficaz de
influência e convencimento no momento de escolha de cursos e instituições de ensino.
É indispensável frisar também, no processo de divulgação do processo seletivo a gratuidade do
ensino, diferencial fundamental do IF Goiano em relação a possíveis concorrentes (universidades
privadas), já que muitos interessados, por vários motivos, ignoram esta condição.
Recomenda-se firmemente que, no período do processo seletivo, exista uma estrutura
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capacitada, suficientemente informada, e ágil para atender às demandas dos potenciais
interessados, seja pelos canais tradicionais (atendimento telefônico, por exemplo), seja pelos
ambientes virtuais. Ainda que o portal do Instituto possa trazer as informações básicas sobre o
processo seletivo, não é possível ignorar que há perfis de públicos, como os que caracterizam
as novas gerações, que preferem outras alternativas de contato, como as mídias sociais e que,
necessariamente, não acessam outras alternativas de caráter mais administrativo e formal,
como os editais.
O Instituto deve estabelecer, a curto e médio prazos, um calendário unificado e permanente
para a realização do processo seletivo, contribuindo para a integração das diversas áreas que
dele participam e para a concentração de esforços e recursos, inclusive de comunicação.

O ingresso na pós-graduação
O IF Goiano oferece também vários cursos de pós-graduação (lato e stricto sensu) e tal oferta
está intrinsecamente associada à nossa missão institucional que consiste em promover
a interiorização e a verticalização do ensino, de modo a dar vazão às demandas crescente
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desta modalidade de ensino no estado. Desta forma, é preciso ter presente a coexistência de
mestrados acadêmicos e profissionalizantes que atendem a públicos distintos, interessados,
respectivamente, na docência e na pesquisa, e no incremento da capacitação para sua atuação
no mundo do trabalho.
É importante considerar que a escolha de um curso pelos estudantes que buscam estes cursos
se baseia também em outros aspectos, além da identidade e da excelência dos programas de
pós-graduação do IF Goiano. São relevantes como critérios de escolha, por exemplo, as linhas
de pesquisa dos programas, a existência e a dinâmica dos grupos de pesquisa cadastrados no
CNPq, a produção acadêmico-científica dos professores que orientam os trabalhos de conclusão
(TCC no caso das especializações e dissertações e teses, respectivamente, para o mestrado e o
doutorado). É preciso ressaltar ainda os trabalhos em andamento e concluídos, os periódicos
especializados vinculados aos diversos programas e a vinculação destes cursos às necessidades,
atualidades e exigências do mundo do trabalho.
As informações que abarcam esses distintos aspectos, embora costumem estar explícitas de
forma permanente nos canais de divulgação do Instituto (em particular no menu específico
sobre pós-graduação existente no Portal), devem assumir uma perspectiva menos burocrática
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quando inseridas nas peças ou espaços de divulgação (portais e mídias). Com isso, ficam
favorecidos a leitura e o acesso dos interessados, sobretudo durante o período em que se realiza
o processo seletivo.
É necessário reconhecer que o público potencialmente interessado nos cursos de pós-graduação
tem um perfil distinto daquele que caracteriza os estudantes que buscam os cursos técnicos e de
graduação, e, que, portanto, está familiarizado com peças formais de divulgação (editais, com
descrição das linhas de pesquisa e histórico dos programas, além das orientações básicas para
a inscrição). Deve haver um esforço, no entanto, para tornar a divulgação da pós-graduação
mais atraente, pela utilização de recursos, como vídeos e posts, com depoimentos de estudantes
e servidores, destacando as linhas de pesquisa e os projetos de investigação, bem como a
contribuição dos cursos de pós-graduação para a inserção dos egressos nas áreas da docência e
profissional. Tendo em vista a adesão crescente destes públicos às mídias sociais, recomenda-se
a divulgação dos cursos de pós-graduação nestes ambientes virtuais, a exemplo do que já ocorre
em outras instituições de ensino (universidades ou institutos).
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O protagonismo da estrutura profissionalizada de comunicação
A divulgação do processo seletivo deve estar, sempre que possível, respaldada na competência
técnica, conhecimento e experiência da estrutura profissionalizada de comunicação (DICOM e
setores de comunicação dos campi) do IF Goiano, incorporando-a como instância obrigatória no
planejamento e execução das ações e estratégias de comunicação que contribuem para a atração
de novos estudantes.
A participação da DICOM e dos setores de comunicação dos campi no planejamento e
coordenação das estratégias de divulgação do processo seletivo deve contemplar a oferta de
todos os cursos do IF Goiano (técnicos, de graduação e de pós-graduação). Ela está alicerçada
no pressuposto de que é fundamental a integração, a articulação entre as áreas envolvidas,
ainda que, em alguns momentos, as ações possam ser desenvolvidas localmente. A existência
de diretrizes e posturas gerais contribui para reforçar a identidade institucional e estimula a
troca de informações, conhecimentos e experiências entre as áreas envolvidas em favor do
incremento da eficácia do processo seletivo.
É preciso considerar que alguns públicos externos recorrem diretamente a esta estrutura
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profissionalizada para a obtenção de informações, como a imprensa por exemplo, e que,
em virtude deste fato, ela deve estar permanentemente atualizada com respeito ao que
ocorre durante o processo seletivo para assessorar estes públicos com rapidez e precisão. O
trabalho integrado entre a DICOM e os setores de comunicação dos campi consolida-as como
protagonistas durante o processo seletivo, favorecendo a agilidade e a ampliação da interação
do IF Goiano com os seus diversos públicos estratégicos.

A importância das pesquisas de opinião e diagnósticos
A tomada de decisões com respeito ao processo seletivo, inclusive para o desenvolvimento de
ações de comunicação, precisa estar fundada em dados e informações precisas e atualizadas e,
para tanto, será necessário realizar, permanentemente, a cada processo seletivo, sondagens de
opiniões e análise de dados e estatísticas.
Recomenda-se a utilização de questionários, entrevistas e sondagens de opinião junto aos
potenciais estudantes e, principalmente, aos que acabaram de ingressar no Instituto, com
o objetivo de avaliar as suas percepções em relação ao processo de divulgação do processo
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seletivo, com a indicação de virtudes e de lacunas na comunicação. Tal diagnóstico pode
contemplar questões como as razões pelas quais os estudantes escolheram o IF Goiano, o nível
de conhecimento sobre o Instituto, os canais utilizados para sua informação a respeito do
processo seletivo, seus hábitos de comunicação (leitura de veículos impressos e eletrônicos, uso
de determinadas mídias sociais) e assim por diante.
Esse levantamento deve, inclusive, abordar questões que não são, propriamente, de
comunicação, mas que comprometem a eficácia do processo, como potenciais falhas existentes
nos sistemas de inscrições. Ele deve, também, incluir mecanismos de consulta aos estudantes
que, embora tenham se inscrito nos cursos, não pagaram a inscrição e/ou não efetuaram as
matrículas, favorecendo o planejamento e realização de ações que possam atenuar essa situação.
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CAPÍTULO 3

COMUNICAÇÃO INTERNA E CANAIS DE
RELACIONAMENTO
Os públicos internos são, fundamentalmente,
integrantes do IF Goiano e contribuem
decisivamente para o cumprimento dos objetivos
institucionais. Em tal contexto, o processo de
comunicação interna deve ser planejado de modo a
promover não apenas o relacionamento da gestão
com os diversos públicos internos, mas também de
incentivar a interação entre tais públicos.

É preciso reconhecer, de imediato, que a comunicação interna não se limita ao esforço de
comunicação administrativa ou à disseminação de informações oficiais, a partir da circulação
de comunicados, ofícios ou editais, ainda que essas instâncias sejam fundamentais para o bom
funcionamento do Instituto. Tal comunicação incorpora também processos informais que
favorecem o diálogo e a integração dos públicos internos.
Assim, a comunicação interna tem sido significativamente ampliada pela emergência das
novas tecnologias de informação e comunicação, em particular com a adesão crescente
dos públicos às mídias sociais. Essa nova condição acelera o contato entre os públicos
internos e potencializa a sua consolidação como produtores de informações, portanto, como
protagonistas da comunicação interna.
A comunicação interna deve estar alicerçada em determinados pressupostos básicos, como:
a) compromisso dos públicos internos em promover a circulação de informações precisas e que
contribuam para reforçar a identidade do IF Goiano;
b) fortalecimento da cultura organizacional, com o desenvolvimento de ações e estratégias
que estão em conformidade com os objetivos institucionais, valores, visão e missão. É
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indispensável lembrar sempre que a cultura organizacional não é estática, imutável, mas que
se modifica ao longo do tempo, em virtude da inserção do IF Goiano em um contexto social,
cultural, econômico e político que tende a assumir, gradativamente, novos contornos;
c) incentivo à integração, ao engajamento, ao sentimento de pertencimento dos públicos
internos ao Instituto;
d) criação de um clima organizacional saudável, produtivo, que promova o desenvolvimento
pessoal e profissional e a importância do trabalho coletivo;
e) divulgação da trajetória do IF Goiano, das suas áreas de atuação, de sua contribuição ao
desenvolvimento local, regional e nacional, da excelência de seu trabalho em ensino, extensão,
pesquisa e inovação;
f) identificação de lideranças formais e informais que podem contribuir, pelo seu poder de
influência junto aos públicos internos, de maneira decisiva para o desenvolvimento da gestão.
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A diversidade de públicos internos
A comunicação interna deve considerar, obrigatoriamente, que existe um conjunto amplo e
diversificado de públicos internos, com diferentes perfis, demandas, expectativas e percepções
em relação ao Instituto. Os estudantes, os servidores em geral e demais públicos estratégicos
internos compõem um universo não homogêneo e apresentam distintos níveis de engajamento
ou vínculo com o IF Goiano e o contemplam a partir de seus filtros. É possível, por exemplo,
perceber diferenças significativas nos perfis dos estudantes que estão associados a distintos
níveis de ensino e modalidades de ofertas presenciais e a distância (ensino médio técnico,
técnicos concomitantes/subsequentes, cursos superiores, especializações e mestrados
profissionais, mestrados e doutorados acadêmicos) e isso significa diferentes graus de
conhecimento e experiência, bem como de objetivos não coincidentes em termos de inserção
no mundo do trabalho e na sociedade.
Tal diversidade de públicos internos requer atenção especial dos gestores no planejamento da
comunicação interna que devem estar empenhados em executar ações, estratégias e formatar
canais de relacionamento para dar conta de demandas e expectativas específicas.
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A articulação entre a comunicação interna e externa
A comunicação interna e a comunicação externa estão, intrinsecamente, articuladas de
modo que devem ser consideradas como complementares. Embora do ponto de vista prático,
meramente operacional, elas possam ser assumidas como instâncias distintas e merecerem
a definição de posturas e diretrizes particulares, inclusive neste documento da Política de
Comunicação, elas dialogam permanentemente e esse fato tem relevância no próprio processo
global de comunicação do Instituto.
Os estudantes, os servidores e os demais públicos internos mantêm relação intensa e
constante com os públicos externos e atuam como multiplicadores do IF Goiano, ampliando e
consolidando a sua imagem.
Na verdade, a qualidade do processo de comunicação interna contribui para que os públicos
internos estejam capacitados, dispostos e comprometidos com a divulgação das atividades e
realizações do Instituto e exerçam influência significativa junto aos potenciais interessados em
frequentar os nossos cursos e em trabalhar no IF Goiano. Da mesma forma, a ação competente
e proativa dos públicos internos e sua inserção na sociedade contribuem para que ideias e boas
práticas realizadas externamente possam ser difundidas no ambiente interno.
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A gestão da comunicação interna
De imediato, é preciso admitir que a comunicação interna do Instituto não é resultado apenas
do esforço e da competência da sua estrutura profissionalizada de comunicação, representada
pela DICOM (Diretoria de Comunicação Social) e pelos setores de comunicação dos campi.
Assim, é obrigatório ter presente que a comunicação interna é responsabilidade de todos os
públicos internos, que devem zelar pela manutenção de padrões de qualidade e obediência aos
seus atributos essenciais, como transparência, precisão da informação, respeito à pluralidade e
compromisso com os objetivos, valores, visão e missão do Instituto.
No propósito da competência, a gestão da comunicação interna deve estar alinhada com proposta
que a identifica como pública, integrada e estratégica – portanto, apoiada na articulação entre
as várias áreas (Comunicação, Gestão de Pessoas, Planejamento Estratégico, Tecnologia da
Informação, dentre outras) e no comprometimento dos gestores em torná-la efetiva.
Em tal conjuntura, a gestão da comunicação interna deve favorecer o engajamento dos diversos
públicos internos, buscando promover iniciativas conjuntas e parcerias, de modo a constituir
uma autêntica cultura de comunicação interna.
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A gestão da comunicação deve
estar capacitada para a criação
de diversos fluxos (vertical,
horizontal e transversal), de modo
a permitir a circulação ampla
de informações que garantam o
bom funcionamento do Instituto
e a integração dos distintos
públicos. Ela deve caracterizarse pelo estímulo à participação
e não incluir mecanismos que
resultem em controle ou censura
à informação, observados os
princípios da responsabilidade e do
interesse coletivo.
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A pluralidade de ideias e opiniões deve ser assumida como pressuposto básico, respaldada
na convicção de que a comunicação interna deve ser pautada pelo respeito ao outro,
pela solidariedade, bem como pelo esforço conjunto em prol do fortalecimento do clima
organizacional.
A gestão da comunicação interna deve dar atenção especial também a processos de
comunicação interpessoal, face a face, reconhecendo que essa condição contribui para a
aproximação, o engajamento e a valorização do feedback.
O Instituto deve implementar e manter atualizado um cadastro abrangente que reúna
informações básicas sobre os públicos internos estratégicos, inclusive as diferentes formas
de acessá-los (telefone, endereço, e-mail, perfis nas mídias sociais, dentre outras). Tal
providência garante a eficácia de ações que visam divulgar as atividades e realizações do
Instituto junto aos seus públicos internos, bem como o desenvolvimento de campanhas para
esclarecimento e engajamento desses públicos.
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A comunicação interna em rede
O IF Goiano deve implementar um sistema de comunicação em rede que favoreça a troca
de informações, conhecimentos e experiências em comunicação e gestão, com atenção a
temas atuais e relevantes. Esse sistema concretamente possibilitará a indicação de leituras
(artigos, cases, monografias, dissertações e teses), bem como o acesso a pesquisas nacionais
e internacionais que dizem respeito à comunicação e as suas interfaces no ambiente
organizacional (Gestão de Pessoas, Planejamento Estratégico, Gestão de Riscos e de Crise,
Governança, Tecnologia da Informação, dentre outras). Poderá também indicar o acesso a cursos
de capacitação, gratuitos ou não, destinados aos profissionais de comunicação do IF Goiano.
A comunicação em rede deve, obrigatoriamente, estabelecer a articulação permanente entre
os comunicadores da DICOM e dos setores de comunicação dos campi, bem como profissionais
formados em outras áreas que desenvolvem ações em comunicação ou se interessam por esta
temática abrangente.
Tal rede de comunicadores poderá valer-se dos recursos tecnológicos modernos ou das
potencialidades das mídias sociais para estabelecer um fluxo de informações permanentes,
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criando grupos exclusivos de contato ou mesmo editando, coletivamente, newsletter ou blog
que incremente a circulação de notícias de interesse desse público específico.

Os ruídos da comunicação
É fundamental reconhecer que lacunas
existentes no processo de comunicação
interna podem favorecer o surgimento de
notícias ou conversas que contribuem para
promover a desinformação ou mesmo para
criar, em determinadas situações, instabilidade institucional.
Os boatos acontecem, quase sempre,
pela ausência de espaços de participação
na comunicação interna, e pela falta de
transparência no processo de circulação
de informações no ambiente interno.
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É necessário, portanto, que haja um acompanhamento sistemático, adequado e constante do
fluxo de informações internas que, em muitos casos, sinalizam para problemas ou para os chamados ‘ruídos de comunicação’. A troca de informações entre os públicos internos sobre temas
de interesse do IF Goiano constitui processo natural e pode indicar a existência de controvérsias ou de reivindicações importantes que devem ser consideradas pela gestão e, se for o caso,
merecerem ações específicas na comunicação interna do Instituto.
A alternativa para superar esses momentos de tensão, derivados de ruídos comunicacionais,
consiste em adotar uma postura proativa, com a explicitação da versão adequada dos fatos, de
modo a inibir a circulação de notícias inverídicas ou mesmo para eliminar possíveis ambiguidades e interpretações equivocadas de fatos ou situações que dizem respeito ao Instituto.

As mídias sociais na comunicação interna
O Instituto deve planejar adequadamente a utilização das mídias sociais na comunicação interna, tendo em vista o aproveitamento das potencialidades destes ambientes virtuais que podem,
se bem gerenciados, favorecer a interação e a divulgação de informações relevantes no am-
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biente interno. Esse planejamento deve considerar também os riscos inerentes à gestão inadequada das mídias sociais.
É importante estabelecer diretrizes e normas, sensibilizando os públicos internos para as boas
práticas de uso das mídias sociais, o que permitirá garantir a sinergia entre estes recursos tecnológicos, os objetivos institucionais e as demandas dos públicos internos. A capacitação dos
públicos internos em tal campo certamente se refletirá no incremento da eficácia da utilização
destes recursos para a divulgação do Instituto interna e externamente, consolidando a perspectiva estratégia de atuação destes públicos como multiplicadores.

O estímulo às instâncias de participação
O Instituto deve implementar e refinar mecanismos de participação dos públicos internos, de
modo a captar as suas percepções, demandas e expectativas.
Recomenda-se que o IF Goiano realize, periodicamente, sondagem junto aos públicos internos
para avaliar a utilização de seus canais de relacionamento (grau de interesse pelas informações veiculadas, intensidade e qualidade de acesso por parte dos públicos e nível de interação,
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dentre outras possibilidades). Com isso, será possível analisar também a eficácia dos fluxos
internos de informações notadamente quando do desenvolvimento de campanhas internas
e de situações nas quais a interação com os públicos internos é considerada estratégica (situações de crise, por exemplo).
É indispensável que os públicos internos figurem, de forma direta ou indireta, nos canais de
relacionamento, sugerindo pautas, cooperando como fontes, sendo objeto de notícias/reportagens, e participem ativamente das mídias sociais oficiais, atuando efetivamente como
protagonistas da comunicação. É preciso reconhecer que o aumento da participação dos
públicos internos no esforço de comunicação do IF Goiano se traduz, obrigatoriamente, em
maior identificação, engajamento e comprometimento com os objetivos institucionais.

A importância do acolhimento dos novos públicos
O Instituto deve empreender um esforço especial no sentido de acolher os novos públicos
internos, sejam eles estudantes, servidores ou demais públicos. Tal trabalho de aproximação e de integração deve ser iniciado no momento da chegada dos públicos internos ao IF
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Goiano com a elaboração de ações ou campanhas que lhes permitam conhecer o trabalho desenvolvido pelo Instituto e, ao mesmo tempo, promover a sua integração.
Recomenda-se a edição de material impresso ou digital que reúna as informações relevantes
sobre o IF Goiano (sua história e trajetória, áreas de atuação, seus diversos cursos e campi, sua
contribuição ao desenvolvimento local, regional e nacional, seus valores e objetivos institucionais), bem como outras informações úteis que ajudem os públicos ingressantes em sua convivência diária com o Instituto (serviços administrativos, bancários, de saúde, de segurança,
dentre outros).
Esse momento, com suas ações e atividades, deve ser uniformizado entre todas as unidades
do IF Goiano, de forma a reforçar a ideia de que os campi e Reitoria integram uma única Instituição. O acolhimento contribui para fortalecer a noção de pertencimento, para integrar os
públicos recém-chegados ao IF Goiano, o que, obviamente, contribui para o seu engajamento e
bem-estar.
Tal recepção cordial aos novos públicos internos não é realizada diretamente pela estrutura
profissionalizada de comunicação, embora ela possa contribuir com ações e produção de mate-
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riais para promover a internalização de informações relevantes sobre o Instituto. O acolhimento deve envolver inúmeros setores do IF Goiano, em particular a Gestão de Pessoas, bem como
as diretorias dos campi e mesmo gestores que, com o desenvolvimento de ações concretas (reuniões ou eventos específicos), podem favorecer a aproximação entre os recém-chegados e os
demais públicos internos.

Os canais de relacionamento com os públicos internos
O IF Goiano agrega um conjunto significativo de canais de relacionamento para interagir com
os seus públicos internos e deve cogitar estratégias de segmentação de tais canais, tendo em
vista a diversidade de públicos com os quais interage. Basicamente, o Instituto dispõe dos seguintes veículos para promover relacionamento: a) portal institucional e os portais sob a responsabilidade dos diversos campi; b) publicações impressas ou digitais; c) a intranet; d) murais; e) recursos de utilização específica, como o banner SUAP e wallpaper; f) sistema de e-mail
institucional; g) reuniões e eventos internos; h) mídias sociais; i) aplicativos que disponibilizam informações do Instituto para serem acessados por dispositivos de comunicação móvel; e
j) Ouvidoria.

Política de Comunicação - Capítulo 3: Comunicação Interna e Canais de Relacionamento

65

Os canais de relacionamento devem ser formatados para atender aos interesses e perfis dos públicos internos e é importante que os públicos internos contribuam de forma direta ou indireta
para sua elaboração, não se limitando a figurar apenas como destinatários.
A intranet, em implementação no IF Goiano, voltada, em sua essência, para a circulação de
informações de caráter administrativo ou mesmo de notícias de interesse exclusivo dos públicos internos, permite ao Portal do IF Goiano dedicar maior atenção aos públicos externos, o
que potencializa a sua utilização para tal fim. Isso não significa que o Portal se constitua, com a
existência da intranet, em veículo menos relevante para a comunicação interna. Pela sua configuração e abrangência, o Portal incorpora um conjunto significativo de informações que favorecem o conhecimento das ações do IF Goiano nas áreas do ensino, extensão, pesquisa e inovação, bem como os resultados de sua interação com os demais públicos estratégicos externos.
Os campi, em função de demandas locais, têm autonomia para desenvolver canais próprios,
voltados para os seus públicos específicos, mas devem ter como referência as diretrizes e recomendações gerais, como a obediência restrita à identidade visual, o uso correto da marca e
demais manuais e normativos de comunicação do IF Goiano, a correção da linguagem, a precisão e a atualização das informações.
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Recomenda-se que os diversos canais de relacionamento do Instituto tenham um viés institucional mais geral e sejam produzidos pela DICOM, tanto aqueles sob a responsabilidade das
estruturas de comunicação dos campi, quanto as formas de integração e compartilhamento de
notícias. Assim, informações relevantes que dizem respeito ao Instituto devem ser também reproduzidas pelos veículos situados nos campi, ao mesmo tempo que as notícias de destaque dos
campi, e que possam ser de interesse de todos os públicos internos, devem figurar nos veículos
do Instituto como um todo. Essa dinâmica de produção e compartilhamento torna acessível aos
públicos internos um conjunto amplo de informações que favoreça o contato com as atividades
desenvolvidas na Reitoria e nas diversas unidades do Instituto.
É fundamental estabelecer o acompanhamento sistemático de tais canais, de modo a avaliar a
sua eficácia, permitindo redimensionamento e atualizações, o que permitirá a manutenção da
sua credibilidade enquanto canais oficiais.
O Instituto deve ter um cadastro atualizado dos seus canais oficiais internos, com a indicação precisa de seus objetivos e metas, dinâmica de produção e circulação de informações, bem
como a indicação dos setores ou profissionais responsáveis pela sua gestão.
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Dispor desse cadastro é fundamental em inúmeras situações de interesse institucional (campanhas, divulgação de informações relevantes, realização de eventos) ou mesmo na ocorrência
de crises, quando se mostra estratégico divulgar rapidamente a versão do Instituto e o devido
esclarecimento dos públicos internos, evitando que eles fiquem dependentes de informações
veiculadas externamente, muitas vezes comprometidas com interesses não alinhados com os
do IF Goiano.
Por fim, é imprescindível que os públicos internos tenham consciência do papel e da importância da Ouvidoria, que promove a mediação entre a sociedade, e, por extensão, entre os representantes dos seus públicos estratégicos e dos cidadãos de maneira geral, e o IF Goiano. Para
tanto, as informações sobre como acessá-la e o seu funcionamento devem estar explícitas no
portal do Instituto, bem como deve estar indicado o encaminhamento que ela tem dado para as
solicitações (reclamações, denúncias, sugestões e elogios) dos cidadãos que, por força de lei,
têm garantido o acesso transparente à informação pública.

Política de Comunicação - Capítulo 3: Comunicação Interna e Canais de Relacionamento

69

CAPÍTULO 4

COMUNICAÇÃO EXTERNA E CANAIS DE
RELACIONAMENTO
A gestão da comunicação com os
públicos externos
O IF Goiano se relaciona com um número amplo
e diversificado de públicos externos, com
objetivos, áreas de atuação e perfis distintos.
Para dar conta dessa pluralidade de públicos, o

Instituto deve conhecer, com detalhes, os seus perfis, demandas e expectativas e inclusive a
percepção que eles têm do seu trabalho.
A interação com os públicos estratégicos externos não é realizada apenas pela estrutura
profissionalizada de comunicação (DICOM e setores de comunicação dos campi). Desta forma,
é indispensável que estejam explicitados, de forma precisa, os setores, áreas ou profissionais
que respondem por esse relacionamento, visto que, na prática, cabe a eles coordenar e executar
ações e estratégias de comunicação, orientadas para esses públicos.
Para alguns públicos externos, deverão ser adotadas diretrizes específicas, levando em conta
as suas particularidades e sua influência na formação da opinião pública (esse é o caso da
imprensa, contemplada com um capítulo exclusivo na Política de Comunicação do IF Goiano).
Em situações especiais (como na ocorrência de crises), alguns públicos externos, considerados
secundários (vide capítulo da Política sobre públicos estratégicos), podem assumir a posição de
protagonistas. Neste caso, passam a merecer atenção prioritária do Instituto, pela capacidade
que possuem de mobilizar a sociedade e de impactar a sua imagem e reputação.
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As diretrizes básicas de
relacionamento
Em todos os casos, independente do perfil de cada
público externo estratégico, a comunicação externa
do IF Goiano deve obedecer a diretrizes comuns,
como:
• Alinhamento estreito com a cultura
organizacional e os objetivos institucionais (visão,
missão, valores).
• Compromisso com a transparência e a qualidade
das informações veiculadas para os públicos
externos.
• Planejamento prévio das ações e estratégias de
comunicação, com a indicação de objetivos e metas
a serem alcançados.
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• Desenvolvimento de mecanismos e instrumentos competentes que favoreçam a interação
com os públicos externos, promovendo a interlocução permanente, o que permitirá identificar
previamente o surgimento de tensões ou divergências e o estabelecimento de parcerias
estratégicas.

O papel da estrutura profissionalizada de comunicação
A interação com os públicos estratégicos externos deve estar apoiada na estrutura
profissionalizada de comunicação, que, pela sua competência e área de atuação, pode indicar e/
ou executar ações, estratégias e produtos de comunicação para dar conta de tal processo.
Embora a DICOM não mantenha contato direto com alguns desses públicos, que podem atuar
apenas em âmbito local, as diretrizes gerais definidas para esse relacionamento devem ser
seguidas pelos setores de comunicação dos campi, de modo a garantir posturas padronizadas.
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Os canais de relacionamento do IF Goiano
A existência de perfis distintos de públicos externos pode requerer a utilização de canais
de relacionamento, com linguagem (nível de discurso) e formatos adequados. Em síntese,
podemos enumerar os seguintes canais de relacionamento do IF Goiano com os seus públicos
estratégicos:
a) Portal do IF Goiano
O Portal do Instituto é, com certeza, o canal mais importante e abrangente de relacionamento
com os públicos externos e deve merecer atenção especial no que diz respeito à sua arquitetura,
design, navegabilidade, acessibilidade e à qualidade das informações nele inseridas.
Recomenda-se que ele compatibilize menus voltados para a divulgação de dados e informações
gerais sobre as suas atividades de ensino, extensão, pesquisa e inovação, com espaços
exclusivos que favoreçam a interação com alguns públicos específicos, como os potenciais
estudantes, imprensa, comunidade científica, dentre outros.
O Portal deve incorporar, também, espaço para a divulgação de notícias atuais e relevantes
sobre as atividades do Instituto como um todo e de seus diversos campi e lançar mão, com
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regularidade, de recursos que permitam despertar o interesse dos seus usuários e incrementar
o acesso e a leitura das informações, como vídeos, infográficos e outros produtos audiovisuais.
Neste sentido, é recomendável que o Portal não se limite à reprodução integral dos editais,
peças que, pela sua importância legal, devam ser divulgadas de forma íntegra, mas busque
fazê-los acompanhar de um resumo do seu conteúdo, o que garante a visualização e o
conhecimento prévio e rápido de seus objetivos e informações básicas.
Sempre que possível, o Portal deve incluir a participação direta dos seus públicos estratégicos nos
conteúdos jornalísticos, a partir de relatos, depoimentos e experiências referentes à realização de
projetos em conjunto, aumentando a visibilidade de sua parceria com setores representativos do
setor produtivo, da vida acadêmica e científica e da comunidade de maneira geral.
O Portal do IF Goiano deve se caracterizar pelo alinhamento ao projeto e normas de identidade
visual, assim como os demais canais de relacionamento, com as mídias sociais, as suas
publicações impressas e digitais, as peças de divulgação (folders, cartazes) e os eventos
institucionais.
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b) Publicações periódicas ou não, impressas ou digitais (jornal, revista, boletim,
newsletter, folders)
Essas publicações atendem a uma gama variada de objetivos e podem ter caráter amplo e geral
(tendo em vista os diferentes públicos externos) ou serem planejadas e produzidas para dar
conta de demandas informacionais específicas de interesse de determinados públicos. Podese cogitar, por exemplo, de newsletters voltadas para veículos e jornalistas ou mesmo com
informações sobre projetos de pesquisa para a comunidade científica e acadêmica, dentre
outras possibilidades.
c) Eventos institucionais ou de caráter técnico-científico ou profissional (congressos,
seminários, workshops, exposições)
Os eventos representam oportunidades estratégicas de divulgação e contribuem para aumentar
a visibilidade do Instituto e promover a integração com os seus públicos estratégicos e com a
sociedade de maneira geral.
Dada a sua importância como canais de aproximação com os públicos estratégicos, a Política
de Comunicação incorpora um capítulo específico com posturas e normas referentes ao
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planejamento, realização e divulgação dessas atividades, que devem ser consultadas pelos
interessados, sobretudo gestores e organizadores dos eventos institucionais do IF Goiano.
d) Mídias sociais
Dada a adesão dos públicos estratégicos às mídias sociais, reconhecidamente canais de utilização
prioritária por determinados segmentos da sociedade, em especial as novas gerações, estes
ambientes virtuais devem ser utilizados, de forma ampla e abrangente, pelo Instituto.
É fundamental reconhecer que o uso competente das mídias sociais favorece o relacionamento
do IF Goiano com os seus públicos estratégicos porque elas potencializam a participação e o
diálogo, bem como a captação, pelo Instituto, das suas demandas e expectativas.
As posturas, diretrizes e estratégias associadas à utilização das mídias sociais estão contempladas
em um capítulo específico na Política de Comunicação. Dada a complexidade da gestão da
comunicação nas mídias sociais, em virtude de suas múltiplas formas, que se caracterizam por
sistemas particulares de produção e recepção, recomenda-se, inclusive, a elaboração de um guia
específico para apresentar os riscos e oportunidades de sua utilização diante da multiplicidade de
comunicação do IF Goiano, bem como para enumerar as melhores práticas.
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e) Ouvidoria
A Ouvidoria constitui instância institucional e legal que promove a mediação entre a
sociedade, entre os representantes dos seus públicos estratégicos, dos cidadãos de maneira
geral, e o IF Goiano.
Em função da sua importância, ela deve merecer espaço exclusivo no Portal do Instituto
destinado à prestação de contas das suas atividades, assim como informações sobre como
acessá-la e os procedimentos, prazos legais para o atendimento às solicitações e mesmo a
natureza e limites de sua atuação. Como instância de comunicação, é fundamental que dialogue
permanentemente com a DICOM, tendo em vista a troca de informações e experiências,
sobretudo no que diz respeito às demandas e aos encaminhamentos dos públicos estratégicos
(imprensa, por exemplo) e da comunidade.
f) Acesso à Informação
Seguindo a determinação do Lei de Acesso à Informação (LAI), que regulamenta o direito de
acesso dos cidadãos às informações públicas, previsto na Constituição Federal, o IF Goiano,
em seu Portal, indica, de forma clara, a existência de um canal, com essa denominação para
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atender às demandas realizadas por pessoas físicas ou jurídicas que tenham como objeto um
dado ou informação. Diante de tal conjuntura, manifesta-se o comprometimento, assim como
todos os órgãos e entidades no âmbito federal, com a prática da transparência ativa, com uma
arquitetura de informações que favorece a rápida localização e a obtenção das informações
demandadas.
O Instituto utiliza o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), que
permite a qualquer pessoa o encaminhamento de pedidos de acesso à informação, bem como
o acompanhamento do prazo estabelecido para o atendimento e também o recebimento da
resposta à sua solicitação.
O IF Goiano cumpre determinação da LAI, divulgando informações de interesse coletivo ou
geral, de forma espontânea e proativa, independentemente das solicitações, valendo-se para
isso do menu “Acesso à Informação”, disponível em seu Portal.
g) Mídia paga
Utilizada prioritariamente no período da realização do processo seletivo, a mídia paga
contribui para a divulgação das informações básicas, como as datas e procedimentos de
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inscrição, a relação dos cursos ofertados, número de vagas, dentre outras. Recomenda-se que,
em tal processo, não sejam contemplados apenas os veículos tradicionais, mas também as
mídias sociais, dada a sua utilização intensa pelos estudantes potencialmente interessados.
Além dos seus próprios canais de relacionamento com os públicos externos, o Instituto deve
valer-se também de parcerias estabelecidas com veículos que têm influência no âmbito local,
regional ou mesmo nacional, como jornais, revistas, portais ou emissoras de rádio e televisão.
O relacionamento permanente e saudável com estes canais externos aumenta a visibilidade do
IF Goiano na comunidade, consolidando a sua imagem e reputação, bem como desempenha
papel relevante em determinadas situações, como na divulgação do processo seletivo para os
seus diversos cursos ou em momentos de instabilidade institucional (crises).
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A avaliação do relacionamento com os públicos externos
O IF Goiano deve promover, periodicamente, sondagem junto aos públicos estratégicos
externos com o objetivo de verificar a eficácia dos canais de relacionamento utilizados para
esta modalidade de comunicação, com atenção especial às formas de acesso, nível de interesse
e de participação.
Em situações de crise, é indispensável monitorar, de forma permanente, as manifestações dos
públicos estratégicos envolvidos, de modo a permitir, com rapidez, a divulgação da posição
do Instituto, evitando que fique refém de informações geradas externamente (vide capítulo
específico da Política de Comunicação sobre gestão da comunicação em situações de crise).
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CAPÍTULO 5
A GESTÃO DA COMUNICAÇÃO EM
SITUAÇÕES DE CRISE

Todas as empresas e instituições, ao longo de sua
trajetória, estão sujeitas a momentos de turbulência,
pela ocorrência, muitas vezes inesperada, de um
número diversificado de fatores.
Em tais situações de crise é fundamental uma
reação célere, de modo a encaminhar soluções
que permitam atenuar ou eliminar a instabilidade

institucional. O planejamento e a execução de ações e estratégias de comunicação, com o
objetivo de esclarecer os públicos estratégicos (internos e externos), desempenham papel
fundamental. É necessário reconhecer que, em geral, momentos de crise podem impactar, de
maneira significativa, na imagem e na reputação das empresas ou organizações envolvidas.
Numa sociedade conectada, de forma intensa e global, a circulação de informações ocorre de
forma ampla e acelerada, de modo que a gestão da comunicação, sobretudo em momentos de
crise, deve se caracterizar por um planejamento abrangente e por sua rápida execução. Tendo
em vista a diversidade de públicos com os quais todas as instituições se relacionam, tal gestão
se reveste de complexidade porque precisa atentar para as distintas demandas, expectativas e
percepções que caracterizam cada um desses públicos.
A comunicação desempenha um papel fundamental no processo de gestão das crises, mas
ela deve reunir atributos indispensáveis, como compromisso com a ética, a transparência, a
qualidade da informação, o bom relacionamento com os públicos estratégicos, a proatividade,
a agilidade de resposta, a existência de fontes capacitadas e disposição para encaminhar com
rapidez as soluções para debelar a crise ou atenuá-la. Esses atributos, portanto, devem integrar
o processo de comunicação para a gestão de crises no IF Goiano.
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A prevenção e o enfrentamento da crise
A experiência tem demonstrado que é indispensável um processo de gestão da comunicação
que contemple as situações de crise. Tal processo, sempre que possível, deve se desencadear
antes da sua ocorrência, ou seja, respaldando-se em procedimentos, sistemas ou mecanismos
que possam atuar para impedir que a crise se manifeste.
Em resumo, é possível enumerar quatro instrumentos estratégicos a serem implementados
para prever e enfrentar uma crise. São eles:
1) Elaboração de um sistema de gestão de riscos
Tal sistema deve ser implementado de modo a prever, com antecedência, vulnerabilidades
institucionais ou a emergência de fatores internos ou externos que possam concorrer para
desencadear situações de turbulência.
O IF Goiano dispõe de uma Política de Gestão de Riscos que tem como objetivo identificar,
avaliar e gerenciar os riscos que possam impactar a consecução de seus objetivos
organizacionais. Tal Política foi aprovada no Conselho Superior em outubro de 2017, por
meio da Resolução nº 060/2017. O documento explicita conceitos, princípios, objetivos,
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diretrizes, enumera as instâncias de supervisão (Gestores de Riscos, Comissão Permanente
de Gestão de Riscos, Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos e Auditoria
Interna), indicando, para cada uma delas, suas responsabilidades. A gestão de riscos está
integrada ao Planejamento Estratégico e prevê, dentre outras providências, a capacitação dos
servidores do Instituto em gestão de riscos de forma continuada por meio de soluções intra e
interinstitucionais.
O documento integral da Política de Gestão de Riscos pode ser acessado no Portal do IF Goiano
e recomenda-se firmemente que ele seja de conhecimento de todos os públicos internos do
Instituto, dada a sua importância e sua estreita vinculação com os procedimentos a serem
adotados nos casos de ocorrência de crise institucional.
É importante, também, que a DICOM esteja representada em instâncias de supervisão previstas
no documento para que possa participar ativamente no âmbito de sua competência específica.
2) Criação de um Comitê de Crise
Esse Comitê precisa ser integrado pela alta administração e por setores, áreas ou gestores
específicos, tendo em vista as características de cada situação particular de crise.
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É indispensável que tal Comitê inclua também um representante da DICOM e que possa se
reunir periodicamente para a avaliação do contexto interno e externo, buscando identificar
a existência de fatores que possam contribuir, de imediato ou mesmo a longo prazo, para a
ocorrência de momentos de turbulência institucional.
O Comitê de Crise deve ser acionado logo após a identificação de uma situação de crise e
centralizar o processo responsável pela sua gestão.
3) Atualização constante da Política de Comunicação
A Política de Comunicação, quando atualizada, indica posturas e diretrizes para o
relacionamento com os públicos estratégicos e contribui para conscientizar os públicos
internos sobre boas práticas em comunicação. Ela favorece a criação de uma autêntica cultura
de comunicação e define ações e estratégias a serem adotadas na comunicação com os públicos
internos e externos, inclusive em situações especiais.
4) Elaboração de um plano de comunicação para a gestão da crise.
O plano de comunicação para a gestão da crise constitui um instrumento de natureza
operacional que define ações, estratégias, posturas a serem desenvolvidas durante e após a
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crise e que leve em conta o processo de interação com todos os públicos estratégicos do IF
Goiano e a sociedade de maneira geral.
O plano deve conter ações a curto, médio e longo prazos, com objetivos e metas bem definidos,
e incluir também formas de avaliação do processo de enfrentamento da crise.
Em síntese, o plano de comunicação para a gestão de crise, além das ações de comunicação a
serem desenvolvidas, deve:
a) explicitar, de forma inequívoca, os setores, gestores ou profissionais a serem envolvidos no
processo de gestão da crise e, em particular, aqueles que serão convocados para o desempenho
de ações de comunicação (por exemplo, os porta-vozes do IF Goiano autorizados oficialmente
a se manifestarem durante a crise);
b) Mobilizar todos os canais de relacionamento do IF Goiano, no sentido de darem suporte ao
processo de gestão de comunicação da crise;
c) Dispor de um sistema de monitoramento que permita acompanhar as ações e reações
dos públicos estratégicos envolvidos e interagir com eles de maneira proativa, buscando
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apresentar, de forma clara e inequívoca, a
versão oficial do Instituto e as soluções por
ele propostas para o enfrentamento da crise;
d) Acompanhar as manifestações dos
públicos estratégicos envolvidos e da
sociedade de maneira geral na mídia
tradicional e nas mídias sociais/redes sociais,
reconhecendo o seu potencial de influência
junto à opinião pública.
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O papel da DICOM e dos setores de comunicação dos campi
A estrutura profissionalizada de comunicação (setores de Comunicação da Reitoria e dos campi)
do IF Goiano deve integrar o Comitê de Crise porque as crises exigem sempre ações imediatas e
competentes de comunicação.
A DICOM deve ser acionada logo após a deflagração da crise e, em alguns casos, até mesmo
antes que ela ganhe corpo. Quando a crise é deflagrada em um determinado campus, é
fundamental que a DICOM e a estrutura de comunicação do campus envolvido se articulem para
garantir a eficácia do processo de gestão da comunicação.
A Diretoria de Comunicação Social deve ser consultada para o planejamento e execução de
ações que estejam no âmbito de sua competência ou área de atuação, contribuindo, com sua
experiência, para a definição de uma estratégia ampla e adequada, que favoreça a interação
com os públicos estratégicos, internos e externos.
As instâncias oficiais de comunicação do Instituto devem assumir uma condição de
protagonismo durante os períodos de crise porque será preciso: a) dialogar, de forma
permanente e intensa, com os públicos estratégicos envolvidos e com a sociedade e b)
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desencadear um processo de interação ampla com os veículos e jornalistas buscando veicular as
informações que dão conta das ações do Instituto diante da crise.
Em situações de turbulência institucional, a veiculação de mensagens, comunicados, releases
costuma ser intensa, assim como é comum a realização de ações específicas de comunicação
(convocar coletivas de imprensa, por exemplo) para atender às demandas da mídia.

A importância dos públicos internos
É fundamental que os públicos internos estejam sempre informados sobre as ações
desenvolvidas pelo IF Goiano durante a ocorrência de uma crise, evitando-se o equívoco
cometido por muitas organizações que priorizam, em tais momentos, a interação apenas com
determinados segmentos dos públicos externos.
Os públicos internos atuam, tradicionalmente, como multiplicadores de informações e
costumam ser demandados de forma intensa pelo seu círculo de relacionamento (familiares,
amigos etc.) para darem depoimentos sobre a crise e, por isso, precisam ter conhecimento das
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ações empreendidas pelo Instituto. Com isso, evita-se que eles se tornem reféns de versões
geradas no ambiente externo e que, em muitos casos, são imprecisas ou inverídicas, em
dissonância com a realidade.

A capacitação das fontes e a centralização do processo
É imprescindível, em situações de crise, que apenas as fontes oficiais, autorizadas, possam
se manifestar em nome do Instituto. Essa condição contribui para tornar as informações
qualificadas, homogêneas, impedindo o tradicional “bate-cabeça” ou “fogo amigo”, fruto do
conflito entre posições individuais e versões oficiais. Para isso, é indispensável que o processo
de gestão de crise seja centralizado, com a participação efetiva do Comitê de Crise, para
indicação das fontes autorizadas, o que pode variar para cada situação de crise.
Além disso, as fontes devem ter perfil adequado (equilíbrio emocional, respeito aos argumentos
contrários, capacidade de articulação e humildade para admitir possíveis erros cometidos,
bem como estreita identificação com os valores e os objetivos institucionais), de maneira a
desempenhar com competência e desenvoltura este papel estratégico na solução de conflitos.
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A proteção do nome e imagem
A exemplo de outras instituições públicas (autarquias, fundações, empresas e institutos),
o IF Goiano está capacitado a propor as medidas legais cabíveis, visando à preservação e
a valorização do seu patrimônio imaterial e que possam ser utilizadas em determinadas
situações, sobretudo quando evidenciam a capacidade de deflagrar crises institucionais.
Dentre tais situações, destacam-se aquelas que dizem respeito ao uso indevido da sua marca, à
publicidade irregular, a postagens ofensivas à honra de seus gestores e servidores, a conflitos
entre o interesse público e privado ou mesmo sobre a utilização do instrumento de direito de
resposta nos casos de informação inverídica e prejudicial à imagem do Instituto veiculada por
meios de comunicação.
Tal arcabouço jurídico pode ser acionado quando os ativos intangíveis do IF Goiano (marca,
imagem, reputação) são afrontados ou possam abrir brechas para a emergência de crises ou
leituras equivocadas e ambíguas por parte dos públicos estratégicos e da sociedade.
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As boas práticas de comunicação
O IF Goiano não pode ficar ‘a reboque’ das informações veiculadas externamente, e, para tanto,
deve estar empenhado e capacitado para manter o controle do processo, agindo de forma
proativa em todas as situações que possam gerar prejuízo à sua imagem.
Como postura básica, deve primar pelo diálogo com os públicos estratégicos e com a sociedade,
contribuindo para que a tensão, que quase sempre caracteriza estes momentos, seja reduzida.
Essa postura leva em conta inúmeros aspectos, como o respeito à divergência de posições, o
esforço do IF Goiano em explicitar com clareza a versão oficial dos fatos e o encaminhamento,
por parte do Instituto, de medidas ou soluções que possam dar fim à crise.
O relacionamento ético, transparente e profissional com os públicos estratégicos, realizado
de forma permanente pela alta gestão, pelas demais instâncias gerenciais e pelos públicos
internos de maneira geral, define as condições ideais para que o diálogo produtivo e saudável
se mantenha em alto nível durante as situações de crise. Desta forma, ficam favorecidos o
entendimento e o esforço na busca de soluções para conflitos que possam ser gerados por
divergências e incompreensões entre as partes envolvidas.
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A centralização do processo de gestão da comunicação durante os momentos de crise impede a
circulação de versões que não estejam em sintonia com a versão oficial, evita conflitos de dados
e informações, bem como favorece a divulgação transparente e íntegra das ações desenvolvidas
pelo IF Goiano durante tal período.

A avaliação da comunicação em situações de crise
O IF Goiano deve realizar, findo o processo de enfrentamento da crise, uma avaliação ampla
das ações e estratégias de comunicação realizadas durante todo o período de sua ocorrência.
Em particular, deve analisar o impacto causado pela deflagração da crise em sua imagem ou
reputação, tendo em vista o relacionamento com os diversos públicos estratégicos, internos
ou externos, buscando identificar lacunas ou virtudes em seu esforço de comunicação.
Sobretudo, o Instituto deve avaliar o papel desempenhado pelos seus canais de relacionamento
na divulgação de suas ações, a performance de seus porta-vozes e mesmo a repercussão nas
mídias tradicionais e nas mídias sociais/ redes sociais.
Essa avaliação constitui um aprendizado importante tendo em vista a emergência de novas
situações de crise e pode indicar mudanças a serem implementadas nos instrumentos
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básicos utilizados para a gestão de comunicação de crise (plano de comunicação ou política
de comunicação), sinalizar para a necessidade de incremento do processo de capacitação de
fontes e porta-vozes ou mesmo para novas estratégias de relacionamento com a imprensa e de
atuação nas mídias sociais/redes sociais.
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CAPÍTULO 6

A GESTÃO DA COMUNICAÇÃO NO IF GOIANO

A comunicação como processo
A comunicação no IF Goiano não pode ser percebida
apenas como uma instância operacional, de caráter
tarefeiro, mas como um processo estratégico que
permeia todo o Instituto. O desenvolvimento deste
processo não ocorre apenas pela atuação direta da
estrutura profissionalizada de comunicação (DICOM

e setores de comunicação dos campi), mas envolve todas as áreas, setores e diz respeito a todos
os públicos estratégicos, internos e externos.
É determinante assumir que a comunicação não se confunde com a prática habitual de
veiculação de informações, realizada de forma unilateral, porque, em sua essência, ela se
fundamenta na existência, no Instituto, de fluxos (descendente, ascendente, horizontal e
transversal) que estimulam a participação e o feedback.
Os atributos básicos da comunicação do IF Goiano são profissionalismo, ética, transparência,
disposição para o diálogo e vínculo estreito com os objetivos institucionais, os valores
organizacionais, a visão e a missão.

Comunicação pública, integrada e estratégica
A comunicação no IF Goiano se caracteriza pela convergência de três dimensões essenciais que
a definem como pública, integrada e estratégica.
A comunicação pública, assumida pelo Instituto, não se confunde com a chamada
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‘comunicação governamental’, que se reduz, de forma manifesta, às interações
comunicacionais que se estabelecem entre o governo e a sociedade. A comunicação pública
tem uma amplitude maior e não está limitada à esfera estatal, mas diz respeito a todas as
instituições, organizações ou empresas que têm como foco o interesse coletivo e a consolidação
da democracia.
O IF Goiano, como os demais institutos da rede federal, pratica a comunicação pública,
visando expressar e fortalecer o seu compromisso com a educação de qualidade, a valorização
da ciência, tecnologia e inovação. Da mesma forma, busca estabelecer parceria com o setor
produtivo e as várias instâncias que configuram a sociedade civil, pelo desenvolvimento de
projetos conjuntos de extensão, contemplando a comunicação a partir de uma perspectiva
libertadora e participativa, de que resulta a afirmação da cidadania.
Além disso, o IF Goiano deve praticar uma comunicação integrada, em seu sentido mais amplo,
o que significa que ela não permanece circunscrita ao “fazer comunicação”, não se limita às
atividades ou competências de comunicação propriamente ditas.
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A comunicação integrada pressupõe, porque ela não representa uma instância isolada dentro de
uma organização, a articulação permanente e produtiva com outros “territórios” com os quais a
comunicação dialoga: RH/Gestão de Pessoas, Marketing, Planejamento, Finanças, TI etc.
A integração se dá também pelo conhecimento e atendimento às demandas e expectativas dos
públicos estratégicos. Ela se viabiliza como uma comunicação em rede, fundamental para o
diálogo entre a DICOM e os setores de comunicação localizados nos diversos campi do IF Goiano.
A comunicação estratégica, por seu turno, está alicerçada em posturas básicas, como: a)
elaboração de planos de comunicação que definem ações, estratégias e produtos com objetivos
e metas a serem cumpridos b) existência de uma Política de Comunicação consensuada
internamente; c) estrutura de comunicação profissionalizada, com autonomia e efetiva
participação no processo de tomada de decisões; e d) objetivos, metas e instâncias de avaliação
precisamente definidos.
De forma simplificada, pode-se reconhecer, no planejamento e execução de uma comunicação
integrada, alguns pressupostos básicos, como 1) vínculo com um processo global de gestão
e de inserção em um ambiente onde se realiza uma autêntica administração estratégica;
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2) existência de recursos (humanos, financeiros e tecnológicos que favoreçam a sua
implementação; 3) atenção às demandas dos públicos estratégicos e 4) desenvolvimento
e aplicação de metodologias de avaliação da comunicação, de modo a permitir que sejam
realizadas, de forma permanente, quando necessário, adaptações ao longo do tempo para
garantir a sua eficácia.
É indispensável, para que uma comunicação integrada, estratégica e comprometida
com o interesse público se efetive, que os comunicadores do IF Goiano sejam percebidos
como protagonistas e que possam participar do processo de tomada de decisões, dando
contribuições relevantes para o planejamento de ações e estratégias que dizem respeito ao
relacionamento com os públicos estratégicos. Para isso, precisam estar sempre informados
sobre as decisões que irão exigir a sua participação e dispor de tempo hábil para o
planejamento competente em comunicação.
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O perfil do comunicador e do gestor em comunicação
O comunicador do IF Goiano, para atender a essa proposta abrangente de comunicação pública,
integrada e estratégica, deve ter um perfil multidisciplinar, evidenciar conhecimento das
estratégias e ações de comunicação e estar comprometido com as diretrizes da Política de
Comunicação, construída coletivamente. Ele deve, ainda, assumir a comunicação como um
processo dialógico, buscando gerenciar a complexidade das relações e atender às demandas e
expectativas dos públicos estratégicos.
Recomenda-se, também, que o gestor em comunicação do IF Goiano tenha formação na área
de Comunicação Social, além do perfil e dos atributos enunciados anteriormente. Na eventual
indisponibilidade, nos campi, de um (a) profissional com formação específica na área para
exercer esta função, é fundamental que o gestor indicado tenha afinidade e experiência no
desenvolvimento de atividades de comunicação, esteja identificado com as posturas e diretrizes
definidas pela Política de Comunicação e mantenha articulação constante com a DICOM.
O IF Goiano estará empenhado em sensibilizar os públicos internos sobre a importância
da comunicação e sobre a responsabilidade de todos na consolidação de uma
comunicação de excelência.
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Consolidação da estrutura de comunicação
É indispensável buscar a consolidação da estrutura profissionalizada de comunicação (recursos
humanos, financeiros e tecnológicos – equipamentos, softwares) porque o número de
atividades sob a atribuição dos comunicadores se amplia vertiginosamente devido à expansão
do Instituto e ao crescimento das atribuições e das demandas dos diversos campi.
Ainda que possam existir desafios para o cumprimento desta necessidade a curto prazo, a
ampliação, a consolidação e a profissionalização da estrutura de comunicação devem ser
pensadas e assumidas como compromisso e planejadas com antecedência.
Um programa abrangente de capacitação, que contemple os comunicadores do IF Goiano, deve
ser previsto de modo a atender às demandas de uma área que se caracteriza por mudanças
constantes, com a incorporação de recursos tecnológicos que potencializam novas estratégias
de relacionamento com os públicos estratégicos.
Tendo em vista a dificuldade de expansão, a curto prazo, do staff em comunicação, por
contratação via concurso público, sobretudo para atender às especificidades dos campi, que
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têm demandas particulares importantes, é
fundamental mobilizar profissionais de outras
áreas que possam contribuir para esse esforço
institucional de comunicação.
É importante destacar que as lideranças,
formais e informais, e os estudantes, podem
desempenhar papel estratégico na consolidação
da cultura de comunicação do IF Goiano,
contribuindo a legitimação da Política de
Comunicação e atuando, de forma efetiva, como
multiplicadores das ações de comunicação
desenvolvidas pelo Instituto.
Para a realização de determinadas tarefas ou
atividades, o IF Goiano pode cogitar, sempre que
possível, da contratação de serviços terceirizados
dentro dos limites previstos pela legislação.
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A avaliação da comunicação
As ações, estratégias, canais e produtos de comunicação do IF Goiano devem ser avaliados com
frequência. Para tanto, a DICOM e os setores de comunicação dos campi devem desenvolver
metodologias e técnicas adequadas para avaliar a eficácia do processo global de comunicação.
É preciso monitorar a presença e a imagem do Instituto na mídia tradicional e nas mídias
sociais e acompanhar as manifestações dos públicos estratégicos. Com isso, será possível
identificar as suas demandas e expectativas em relação ao Instituto e avaliar a percepção que
eles têm do trabalho desenvolvido nas áreas de ensino, extensão, pesquisa e inovação.

A gestão da comunicação para implementação da Política
As diretrizes, posturas e ações definidas pela Política requerem, para sua implementação, de
uma gestão ampla e competente da comunicação.
É importante manter e, se for o caso, ampliar a Comissão de Comunicação indicada para a
elaboração da Política de Comunicação, tendo em vista a sua implementação. Isso significa
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que os comunicadores e demais profissionais responsáveis pela aplicação e gerenciamento das
diretrizes estabelecidas pela Política de Comunicação devem estar autorizados a dedicar parte
do seu tempo e esforço para esse fim.
Os guias, manuais e outros materiais, definidos pela Política de Comunicação, e que constam
do Plano de Implementação, desenvolvidos após a aprovação da Política, irão requerer a
participação dos comunicadores do IF Goiano e, mesmo quando possível e necessário, a
colaboração de profissionais ou empresas terceirizadas.
É indispensável ter presente que a Política de Comunicação deve ser atualizada para atender
a novas demandas, oriundas da expansão do Instituto e de redimensionamento de seus
objetivos institucionais, das exigências da sociedade e dos públicos estratégicos e mesmo
para acompanhar as mudanças que venham a ocorrer no universo da comunicação, dinâmico
em sua essência.
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CAPÍTULO 7
ATUAÇÃO DO IF GOIANO NAS
MÍDIAS SOCIAIS

A utilização ampla e intensa das mídias
sociais pelos públicos estratégicos do IF
Goiano evidencia a importância de que elas
sejam contempladas na multiplicidade da
comunicação institucional.

As mídias sociais devem ser sempre assumidas como canais de relacionamento, de interação,
de diálogo, e não como veículos para divulgação unilateral de mensagens de interesse do
Instituto. É fundamental, no entanto, que a presença do Instituto nas mídias sociais obedeça a
um processo de gestão adequado, visto que, na prática, tais ambientes virtuais potencializam
riscos e oportunidades.
As mídias sociais institucionais devem obedecer a diretrizes que levem em conta a inserção
de conteúdos relevantes e comprometidos com os objetivos institucionais; obedecerem às
normas de identidade visual (gestão da marca) e primarem pelo incremento à interação com os
públicos estratégicos e com a sociedade de maneira geral.

A gestão competente da comunicação nas mídias sociais
A diversidade é característica básica das mídias sociais: são distintas plataformas, com suas
dinâmicas próprias de interação, e distintos públicos com interesses específicos.
As mídias sociais do IF Goiano devem, portanto, ser planejadas de modo a atender a esta
pluralidade, o que significa levar em conta que a produção e inserção de conteúdos devem ser
percebidas como um processo complexo.
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Quando gerenciadas de forma competente, as mídias sociais permitem identificar as
percepções, demandas e expectativas dos públicos estratégicos e da comunidade em relação ao
Instituto, mas, para isso, é necessário definir, a priori, os objetivos e metas a serem cumpridos
para cada uma delas, o que, com certeza, favorecerá a avaliação posterior dos resultados
obtidos com a sua utilização.
As informações inseridas nas mídias sociais institucionais podem ser acessadas por todos
os públicos e pela sociedade de maneira geral, que, em função dos seus interesses e filtros
(políticos, socioculturais, econômicos, ideológicos), podem interpretá-las de maneira distinta.
O que está presente nas mídias sociais oficiais será sempre assumido como expressão das
posturas, dos princípios, valores e opiniões do Instituto e, portanto, é preciso evitar que elas
contemplem posições e opiniões individuais.
As mídias sociais potencializam oportunidades de aproximação com os públicos estratégicos,
mas, quando não obedecem a protocolos adequados e precisos, podem criar tensões, abrindo
espaço para manifestações contrárias que têm a capacidade, pela capilaridade das mídias
sociais, de provocar instabilidade institucional.
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É preciso reconhecer que há diferenças a serem consideradas no processo de gestão das mídias
sociais, que dizem respeito ao Instituto como um todo e às mídias sociais de cada campus em
particular. Cada campus está associado a uma realidade geográfica, socioeconômica e cultural
do Estado. Essas diferenças têm a ver com a amplitude da sua audiência, com os públicos
envolvidos, com os conteúdos a serem inseridos e com os profissionais e setores responsáveis
pela sua produção.
O processo descentralizado de gestão das mídias sociais no IF Goiano deve, porém, obedecer
às diretrizes emanadas pela Política de Comunicação. A DICOM e as estruturas de comunicação
dos diversos campi devem estar articuladas de modo a garantir a eficácia do processo de
comunicação nestes ambientes virtuais. Neste sentido, é importante que as mídias sociais
do Instituto e de cada campi indiquem, de forma clara, aos seus seguidores a forma de acesso
(endereço) a todas elas, favorecendo a sua consulta e utilização.
Recomenda-se, para tal propósito, a expansão e a capacitação da estrutura básica que dá
suporte à atuação do IF Goiano nas mídias sociais, com atenção especial ao incremento
de recursos humanos e tecnológicos que permitam ao Instituto reagir com agilidade às
solicitações dos seus públicos estratégicos ou da comunidade. O esforço institucional para a
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consolidação da atuação nas mídias sociais deve, ainda, permitir a utilização crescente do uso
de determinados recursos (fotos, vídeos, podcasts, infográficos, webinars, dentre outros) para
subsidiar este trabalho porque, comprovadamente, eles contribuem para atrair a atenção dos
usuários das mídias sociais.

Guia de Boas Práticas e Código de Conduta
Os públicos internos do IF Goiano, em especial os comunicadores e responsáveis por ações
de comunicação nos canais oficiais, devem ser conscientizados sobre as boas práticas na
utilização das mídias sociais.
Recomenda-se a elaboração de um Guia de Boas Práticas para orientar os responsáveis pela
gestão destes espaços virtuais. Além de apontar para diretrizes e posturas adequadas voltadas para
cada uma das mídias sociais utilizadas pelo Instituto, esse Guia chamará a atenção para os riscos
do uso indevido da marca institucional, da produção e do compartilhamento de informações
inverídicas e da manifestação de posições ou opiniões individuais, nos canais institucionais.
O IF Goiano deve elaborar, também, um Código de Conduta, disponível de forma permanente
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para consulta, com o objetivo de orientar os seus públicos internos (estudantes, servidores,
dentre outros) sobre o risco de posturas não éticas, assumidas de forma voluntária ou não, nas
mídias sociais.
O Código de Conduta deve alertar para o cuidado na produção e compartilhamento de
informações, de modo a evitar que elas possam causar prejuízos à reputação de pessoas ou
instituições ou mesmo ferir a Constituição pela manifestação de preconceitos de toda ordem
(racial, de gênero, credo, dentre outros).
O capítulo sobre Comunicação interna e canais de relacionamento, que integra este
documento da Política de Comunicação, incorpora também algumas considerações sobre o
uso das mídias sociais na comunicação com os públicos internos, que devem ser consultadas
pelos interessados.

A criação de mídias sociais oficiais
A implementação de novas mídias institucionais do IF Goiano deve ser realizada com atenção a
critérios que, ao mesmo tempo, preservem a sua identidade e eficácia e favoreçam uma gestão
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adequada, o que significa incrementar as suas potencialidades e reduzir os riscos inerentes à
sua má utilização.
A proliferação de mídias sociais, sem a obediência a critérios objetivos, por setores,
departamentos ou núcleos, deve ser evitada porque fragmenta o esforço de comunicação do IF
Goiano, realizado a partir de tais espaços virtuais, que deve estar alicerçado em uma proposta
de integração, e abre brecha, também, para a utilização não adequada da marca institucional.
Cabe, ainda, ressaltar que em momentos de crise, são as páginas oficiais que conseguem
oferecer respostas mais adequadas ao público, enquanto páginas não-oficiais que levem o
nome do Instituto podem prejudicar a gestão integrada de imagem.
A criação de mídias sociais deve estar respaldada em definição precisa dos seus objetivos e
metas, tendo em vista atender às demandas dos seus públicos estratégicos, com a inserção de
conteúdos relevantes, atualizados de maneira permanente.
O profissional responsável pelo processo de gestão de cada mídia social do Instituto deve estar
indicado de forma explícita, assim como deve ser de conhecimento da DICOM e dos setores de
comunicação dos campi os profissionais que estão autorizados e capacitados para substituí-
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lo em determinadas situações, como férias ou afastamento por qualquer motivo. Esse fato
garante que o processo não sofra descontinuidade, o que pode comprometer a dinâmica de
relacionamento com os públicos estratégicos.
O IF Goiano deve elaborar e manter atualizado o Cadastro de mídias sociais oficiais, que se
constitui em um banco de dados ou informações estratégicas. Ele pode ser utilizado, de forma
competente, para:
a) desenvolvimento de campanhas ou ações de comunicação que possam contribuir para a
divulgação das atividades do IF Goiano associadas à sua competência no ensino, extensão,
pesquisa e inovação;
b) identificação das demandas dos públicos estratégicos do Instituto que poderão orientar
ações e estratégias que sirvam para atender às expectativas em relação à atuação do Instituto;
c) análises que devem ser realizadas periodicamente para avaliar se estes espaços virtuais estão
cumprindo os seus objetivos e metas ou mesmo para sinalizar para a utilização de novas mídias
sociais, ambientes virtuais que têm se caracterizado, ao longo do tempo, pela incorporação
crescente de novas alternativas.
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A segurança da informação e respeito aos direitos autorais
Como canais oficiais, a gestão das mídias sociais que se reportam ao Instituto como um todo e
aos seus diversos campi deve zelar pelo processo de segurança da informação.
A inserção de informações nas mídias sociais oficiais deve ser realizada exclusivamente pela
estrutura de comunicação (DICOM e setores de comunicação dos campi). Informações básicas,
como login e senha de acesso às mídias sociais, não devem ser compartilhadas com pessoas
externas ao IF Goiano ou que não estejam diretamente responsáveis pela sua gestão, o que pode
comprometer a segurança da informação.
O IF Goiano deve também estar atento aos princípios que regem os direitos autorais e de
imagem, cuidando para não utilizar materiais (textos, fotos, ilustrações) que não sejam de
domínio público e que possam ser objeto de ações por infração a tais princípios. Quando for o
caso, deve obter a autorização prévia dos autores antes de sua inserção nas mídias sociais.
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O monitoramento das mídias sociais
O IF Goiano deve monitorar, de maneira constante,
as suas mídias sociais institucionais, com o objetivo
de avaliar o seu desempenho nesses espaços virtuais,
com atenção especial à reação/participação dos seus
públicos estratégicos. Esse acompanhamento deve
incluir a criação de indicadores ou métricas que
possam mensurar a participação dos usuários, indicar
os temas ou focos com maior audiência ou leitura,
bem como identificar pontos de divergência ou críticas
em relação à atuação do Instituto. Tal monitoramento,
realizado de maneira sistemática, poderá subsidiar
o desenvolvimento de ações que contribuam para
reforçar os pontos positivos de sua atuação e atenuar
possíveis tensões no relacionamento do IF Goiano
com seus públicos estratégicos ou com a comunidade
de maneira geral.
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Da mesma forma, o monitoramento das menções ao Instituto nas mídias sociais sob
a responsabilidade de terceiros (veículos de comunicação, entidades, formadores ou
influenciadores de opinião, dentre outros) deve ser realizado regularmente para que o IF
Goiano possa avaliar a sua presença e a sua imagem nestes ambientes virtuais. Com isso,
será possível empreender ações que permitam ampliar a visibilidade e a marca institucional,
corrigir informações não precisas que digam respeito às atividades do Instituto e participar do
debate de temas que estão afetos à sua área de atuação. Recomenda-se que, a exemplo do que
foi indicado para as mídias sociais oficiais, o IF Goiano estabeleça indicadores e métricas que
possam caracterizar a sua presença e imagem nas mídias sociais externas.

Ações importantes de comunicação nas mídias sociais
O IF Goiano deve estabelecer parceria com os seus públicos estratégicos, em particular os
estudantes e os servidores de maneira geral, para o compartilhamento de conteúdos relevantes
que digam respeito às suas atividades, aproveitando-se sobretudo de momentos importantes,
como o processo seletivo, a realização de eventos institucionais, a divulgação de ações de
extensão e de resultados de pesquisa e de projetos de inovação.

116

Política de Comunicação - Capítulo 7: Atuação do IF Goiano nas Mídias Sociais

A comunicação nas mídias sociais institucionais deve, sempre que possível, valer-se de
produção audiovisual (fotos e vídeos, em particular) que permita a identificação imediata com
o Instituto, dando destaque aos seus estudantes e servidores e às suas dependências físicas. A
utilização abusiva de imagens produzidas externamente e que não dizem respeito ao Instituto
não favorece essa identificação, reduzindo o engajamento dos usuários ou seguidores.
Para tanto, é importante que o Instituto disponha de um banco de imagens e vídeos próprios
para serem utilizados, com regularidade, em sua proposta de comunicação nas mídias sociais.
As mídias sociais se caracterizam, quase sempre, por uma linguagem menos formal, mais
descontraída, e essa condição deve ser observada também pelos responsáveis pela produção
de conteúdos no IF Goiano. Entretanto, isso não significa, que, nos canais oficiais, esteja
legitimada a desobediência às normas básicas da língua portuguesa ou se permita o uso de
recursos de linguagem que afrontem os princípios e o tom de discurso que devem caracterizar a
proposta institucional de comunicação do Instituto.
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CAPÍTULO 8
A DIVULGAÇÃO DA PESQUISA E DA
INOVAÇÃO NO IF GOIANO

O IF Goiano desenvolve atividades relevantes de pesquisa
e inovação, respaldadas em um conjunto significativo
de programas, sob a coordenação da Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Proppi).
Dentre esses programas, podem ser destacados aqueles
que têm como objetivo: a) a qualificação dos servidores;
b) o incentivo à divulgação e participação de servidores

e estudantes em eventos científicos, tecnológicos e para inovação; c) a implementação e
fortalecimento de programas de pós-graduação (lato e stricto sensu); d) a iniciação científica;
e) a disseminação da sua Política Institucional de Propriedade Intelectual e f) o estímulo ao
desenvolvimento do pensamento inovador e, por consequência, às criações tecnológicas
inovadoras, pela ação direta do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT).
A adesão de servidores e estudantes a estes programas se viabiliza, na maioria das vezes,
pela concessão de bolsas, pela liberação para participação em programas stricto sensu, e/ou
auxílio financeiro.
As atividades de pesquisa e inovação desenvolvidas pelo IF Goiano, a exemplo de outras
instituições produtoras de conhecimento, têm como suporte o Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) e a Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), colegiados interdisciplinares e
independentes criados, respectivamente, para “defender os interesses dos sujeitos da pesquisa
em sua integridade e dignidade” e para “apresentar princípios de condutas que permitam
garantir o cuidado e o manejo ético de animais utilizados para fins científicos ou didáticos”.
O IF Goiano também tem uma editora, com objetivo de editar, publicar e divulgar obras que
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tenham como foco o ensino, a extensão, a pesquisa e a inovação, contribuindo, desta forma,
com o processo de socialização do conhecimento.

A pesquisa no IF Goiano
Os programas de pós-graduação stricto sensu do IF Goiano (mestrado acadêmico e profissional
e doutorado) desempenham papel fundamental na geração de projetos de pesquisa com
contribuição relevante para o universo acadêmico, profissional, o setor produtivo e a sociedade
de maneira geral. Eles abrangem um número diversificado de áreas e têm capacitado um número
expressivo e crescente de pesquisadores desde o momento de sua implantação, em 2012.
O Instituto reconhece que a divulgação dos trabalhos concluídos e em andamento contribui
para aumentar visibilidade do Instituto e legitima a sua atuação na área da pesquisa.
O IF Goiano conta com um número significativo de grupos de pesquisa, certificados pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), associados às linhas
de investigação dos seus diversos programas de pós-graduação. Os grupos promovem a
divulgação dos projetos de pesquisa por eles desenvolvidos de forma coletiva e contribuem
também para dar visibilidade aos projetos individuais dos seus integrantes.
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Os pesquisadores do IF Goiano participam ativamente de eventos nacionais e internacionais em
suas áreas, com a apresentação de “papers” que sintetizam os resultados de seus projetos, bem
como estão empenhados em publicar artigos em periódicos do país e do exterior, fortalecendo,
com isso, a imagem do Instituto.

A inovação no IF Goiano
O Instituto define a inovação como a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente
produtivo ou social, contribuindo para a criação de novos produtos, processos e serviços.
Parte-se, portanto, do pressuposto de que a competência em inovação representa ativo valioso
em uma economia baseada em conhecimento favorecendo, de forma incremental ou disruptiva,
melhorias significativas no ambiente produtivo, com impacto importante no seu desempenho.
O desenvolvimento de processos de inovação confere às empresas e às organizações de maneira
geral vantagem competitiva, contribuindo para que possam enfrentar os desafios inerentes a um
contexto social, econômico e tecnológico em constante e acelerada mudança.
As instituições que produzem pesquisa, portanto conhecimento, como o IF Goiano, têm
buscado implementar mecanismos para geração de empreendimentos, como incubadoras e
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aceleradoras, e mesmo ambientes mais complexos de inovação, como parques científicos e
tecnológicos, agências e polos de inovação.

Para atender a demandas, tais instituições têm sido desafiadas a promover internamente
o redimensionamento de suas relações entre o ensino, a extensão, a pesquisa e a inovação,
bem como estão empenhadas em reconfigurar sua interação com o setor produtivo e com os
governos em âmbito local, regional, nacional e internacional.

O IF Goiano implantou, em 2014, o Polo de Inovação em Rio Verde, na área de tecnologias
agroindustriais (com foco em manejo agrícola e processamento de grãos), que tem como
objetivo encontrar soluções tecnológicas para problemas da agricultura e agroindústria, além
de atender às demandas por formação profissional para os negócios de base tecnológica. O
Polo surgiu a partir da criação da Rede Arco Norte – Rede de Educação Profissional e Inovação
Tecnológica para o Desenvolvimento Agropecuária da Região Arco Norte, um projeto de
desenvolvimento tecnológico da região brasileira conhecida como Arco Norte, que concentra
grande parte da produção brasileira de commodities.
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Os projetos desenvolvidos pelo Polo de Inovação contam com a participação de pesquisadores
dos diversos campi do IF Goiano, com destaque para o Campus Rio Verde. Incorporam, também
estudantes internos e de outras instituições sob orientação da equipe de pesquisadores. A
formação desses estudantes pelo Polo visa ao desenvolvimento de competências em Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (PD&I), liderança, empreendedorismo e trabalho em equipe.

A comunicação é considerada como processo estratégico para a divulgação dos projetos de
inovação e para a articulação das instituições que os promovem com os seus parceiros. Ela
deve abranger ações para atender às demandas regionais, em particular os produtores, com a
utilização de recursos ou canais que levem em conta as características destes públicos, como
vídeos, eventos de divulgação, exposições, contribuindo, de forma decisiva, para legitimar o seu
esforço em inovação e, consequentemente, para reforçar a sua imagem e marca institucional.

O Instituto conta também com uma Agência de Inovação Tecnológica, que responde “pela
política, gestão, organização, fomento e estímulo da inovação e que atua na prospecção de
parcerias tecnológicas e na disseminação da inovação tecnológica e da cultura empreendedora
no ambiente interno do IF Goiano.”
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A Agência de Inovação Tecnológica está comprometida com o estímulo à pesquisa aplicada, à
produção cultural, ao empreendedorismo, ao cooperativismo e ao desenvolvimento científico e
tecnológico, empenhada em atuar de forma competitiva no campo da propriedade intelectual,
transferência de tecnologia e prestação de serviços tecnológicos.

A comunicação da inovação
A gestão da comunicação voltada para pesquisa aplicada ou pesquisa voltada à inovação não
deve se limitar à gestão da divulgação. Como as perguntas que pautam essas pesquisas são
oriundas de problemas reais, seja de empresas ou da sociedade de modo geral, é preciso estar
atento ao relacionamento e fluxos comunicativos com esses públicos estratégicos. É importante
ressaltar que inovação é uma invenção ou novidade apropriada pelos atores sociais de modo a
gerar valor. Por isso, a pesquisa é somente uma das etapas para inovar e, como consequência, a
inovação depende do diálogo efetivo e da colaboração entre IF Goiano e setor privado/sociedade
para compreender as demandas e desenvolver soluções apropriadas aos contextos.
Nesse sentido, recomenda-se o envolvimento de profissional de setor de comunicação do
Instituto no planejamento estratégico relacionado ao tema. Com isso, a DICOM e/ou setores de
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comunicação dos campi e Polo de Inovação têm a oportunidade de coletar subsídios para elaborar
diagnósticos, definir objetivos, traçar estratégias e executar atividades de comunicação, sempre
de forma integrada aos objetivos estabelecidos pelos gestores de inovação.

A divulgação da pesquisa e da inovação
A divulgação das atividades de pesquisa e de inovação desenvolvidas por uma instituição
pública, como o IF Goiano, representa comprometimento institucional com o processo
de democratização do conhecimento e de geração de soluções, alicerçadas na ciência e na
tecnologia, para atender às demandas da sociedade.
As instituições públicas que produzem pesquisa e inovação devem estar empenhadas, de forma
permanente, em legitimar a sua competência junto à sociedade que, na prática, financia estas
atividades. Para tanto, devem planejar e executar ações de comunicação que incrementem a
visibilidade de seu esforço na área de ciência, tecnologia e inovação (C&T&I).
O crescimento de ações destinadas a desqualificar a importância da ciência, da tecnologia e da
inovação no mundo moderno, exige das instituições públicas, comprometidas com a geração de
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conhecimento, atenção especial ao processo de interlocução com os seus públicos estratégicos
e com a sociedade de maneira geral.
A emergência das fake news, potencializadas pelas novas tecnologias da comunicação e da
informação, em especial pelas mídias sociais, evidencia a necessidade de um esforço constante
em favor da legitimação da ciência, da tecnologia e da inovação.
A divulgação dos resultados de pesquisa e de projetos de inovação desenvolvidos pelo IF
Goiano deve ser ampla, abrangendo os seus públicos estratégicos (em particular a comunidade
acadêmico-científica e o setor produtivo) e a sociedade de maneira geral.
Há dois processos básicos de divulgação das atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação
(C&T&I) que cumprem esse papel: a comunicação científica e a divulgação científica.
A Comunicação Científica busca dar visibilidade aos projetos de investigação desenvolvidos
pelos pesquisadores, e tem como público prioritário a comunidade científica nacional
e internacional. Ela constitui processo relevante e estratégico que abrange a literatura
especializada (livros e periódicos científicos) e os eventos de natureza científica (congressos,
workshops e seminários).
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A Divulgação Científica está comprometida com a democratização do conhecimento e se
destina ao público leigo, ao cidadão comum. Ela se viabiliza, na prática, pela mediação da
imprensa (notícias, reportagens, artigos) e pela publicação/edição de obras ou peças (livros,
vídeos, produtos multimídia, filmes, documentários, literatura de cordel, propaganda). Ela tem
incorporado, também, de forma intensa, as mídias sociais (homepages, canais de vídeo, blogs)
e utilizado recursos modernos e adequados (podcasts) para dar visibilidade a este esforço.
O Jornalismo Científico é um caso particular de divulgação científica, que está alicerçado no
sistema de produção jornalística, incorporando, portanto, ações que compreendem os meios
de comunicação tradicionais e mesmo as mídias sociais (jornais, revistas, rádio, TV, web,
fanpages, blogs). Embora seja atividade desenvolvida, quase sempre, por profissionais de
imprensa, o jornalismo científico, pelo incremento da cobertura de temas especializados,
tem agregado a participação, cada vez mais intensa e qualificada, de produtores de conteúdo
(precisamente informações de ciência, tecnologia e inovação) com formação em outras áreas
(Biologia, Física, Química, Medicina ou mesmo nas áreas que integram as chamadas Ciências
Sociais Aplicadas, onde se situa a Comunicação).
A divulgação científica não se limita, no entanto, aos materiais (artigos, notícias, reportagens)
publicados pela imprensa, mas se concretiza a partir de inúmeras alternativas, como os
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eventos voltados para o público leigo (palestras, sobretudo), a edição de livros que permitem
socialização do conhecimento científico, a realização de exposições e feiras de ciências, dentre
outras. As mídias sociais (blogs, fanpages, canais de vídeo) têm sido, de forma recorrente,
utilizadas para a divulgação científica, com experiências inovadoras no Brasil e no exterior.
Isso significa que, além de utilizar os seus canais de relacionamento para o esforço de
divulgação científica, o Instituto envereda todas essas possibilidades para aumentar a
visibilidade de seus projetos na área de pesquisa e inovação.

O papel da DICOM e dos setores de comunicação dos campi
A estrutura de comunicação do IF Goiano (DICOM e setores de comunicação dos campi)
desempenha papel importante no processo de interação com a mídia, visando à divulgação
abrangente e qualificada do esforço de pesquisa e inovação realizado pelo Instituto. Embora,
em muitos casos, a imprensa acesse diretamente as fontes especializadas de informação do
Instituto, sem a mediação da estrutura profissionalizada em comunicação. recomenda-se que
ela seja sempre informada sobre o contato realizado pelos jornalistas que se consolida pela
publicação de notícias e reportagens.
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O diálogo frequente entre as fontes de informação do Instituto e os comunicadores
profissionais permite aumentar a eficácia do trabalho de relacionamento com a imprensa para
a divulgação dos resultados de pesquisa e dos projetos de inovação.
Para favorecer o trabalho de divulgação da pesquisa e da inovação pelos comunicadores do
IF Goiano, é fundamental a definição de protocolos de comunicação internos que garantam
o acesso rápido da DICOM e dos setores de comunicação dos campi às pesquisas realizadas,
o que contribuirá para a elaboração de pautas e, em consequência, ampliar as oportunidades
de divulgação.

A capacitação das fontes para a divulgação da pesquisa e da
inovação
Tendo em vista o baixo nível de informação do público leigo sobre ciência, tecnologia e
inovação, a divulgação científica precisa promover a decodificação do discurso científico,
buscando favorecer o entendimento de conceitos e processos complexos, bem como esclarecer
o impacto do progresso técnico no dia-a-dia dos cidadãos.
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As fontes de informação do IF Goiano devem estar cientes deste desafio e comprometidas com
a realização de parcerias com os jornalistas e divulgadores científicos visando ao incremento
do processo de democratização do conhecimento científico. Elas devem ter perfil adequado
e isso significa não apenas conhecimento aprofundado e atualizado da sua área de atuação,
estudo ou pesquisa, mas competência em comunicação. Essas duas condições contribuem para
o bom relacionamento com a imprensa e, em consequência, qualificam a cobertura jornalística.
A eficácia da divulgação científica está associada à capacitação das fontes de informação e,
também, à competência dos que “reportam” a ciência, a tecnologia e a inovação (jornalistas
e divulgadores em geral) para o público leigo. O IF Goiano deve realizar, portanto, esforço no
sentido de capacitar as suas fontes para o trabalho de relacionamento com a imprensa, a partir
de programas de “media training”, bem como pela promoção de eventos conjuntos com os
meios de comunicação (cursos, workshops, dentre outros).
O Instituto deve elaborar um Guia de Fontes, com a indicação dos pesquisadores e suas áreas de
conhecimento, estudo e pesquisa, favorecendo a interação com os jornalistas, de que certamente
resulta maior visibilidade à competência do IF Goiano em ciência, tecnologia e inovação.
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CAPÍTULO 9

COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO NO IF GOIANO
O Regulamento Institucional das Ações de Extensão do
IF Goiano, em seu artigo 2º, contempla a extensão como:
processo educativo, cultural, científico, tecnológico, social e
político que promove a interação dialógica e transformadora entre IF Goiano, instituições parceiras e sociedade,
articulando o conhecimento gerado pela pesquisa, ensino
e extensão com as demandas emanadas de diferentes
segmentos sociais na perspectiva do desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente
sustentável, considerando sempre a territorialidade.

O IF Goiano assume a extensão como um processo que se caracteriza pela sua perspectiva
transformadora e inclusiva, estabelecendo vínculos com diferentes setores da sociedade.
Reconhece que está fundada em um processo permanente de diálogo, interação e trocas
entre o Instituto e a comunidade externa que busca integrar e articular as diferentes áreas de
conhecimento. Com isso, a extensão permite aglutinar diferentes competências na solução de
problemas e favorece uma formação integral dos estudantes.
Além disso, o Instituto advoga a indissociabilidade do ensino, extensão, pesquisa e inovação
e está comprometido com a responsabilidade social e a sustentabilidade ambiental,
respaldada no respeito aos direitos humanos, à diversidade étnico-social e de gênero, bem
como ao meio ambiente.
Em sua prática de extensão, o IF Goiano valoriza o conhecimento tradicional e os saberes
profissionais e julga indispensável estabelecer parcerias e relacionamentos que promovam o
entrelaçamento com o saber acadêmico, bem como reconhece o protagonismo dos diversos
segmentos sociais. Como normatiza a Resolução nº 07/2018 (artigo 6º), que explicita as
diretrizes da extensão, o Instituto está comprometido com o “estabelecimento de diálogo
construtivo e transformador com os demais setores da sociedade brasileira e internacional,
respeitando e promovendo a interculturalidade”.
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As ações de extensão desenvolvidas pelo IF Goiano, como indicado no documento citado,

visam dinamizar o processo educativo, por meio da complementação didático-pedagógica das disciplinas, sejam nos
cursos técnicos, tecnológicos, licenciaturas, bacharelados
e pós-graduação, em função das exigências da realidade,
indispensável para a boa formação profissional e cidadã.

Tais ações favorecem o desenvolvimento de programas e projetos identificados com o
desenvolvimento regional sustentável, contribuindo para prover alternativas e soluções para
problemas e aspirações da comunidade. Sob esse prisma, são planejadas e realizadas, junto
à comunidade interna e externa, tendo em vista consolidar práticas comprometidas com a
responsabilidade social e ambiental.
A Pró-Reitoria de Extensão, assessorada pelo Comitê Central de Extensão, planeja e
desenvolve um conjunto significativo de atividades e ações de extensão, como: a) Programas
de extensão; b) Projetos; c) Cursos de extensão (Formação Inicial Continuada e Livres de
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Extensão); d) Eventos de extensão; e) Prestação de Serviços e f) Visitas Técnicas; g) Programa
de reconhecimento e certificação dos saberes adquiridos pelos trabalhadores, jovens ou
adultos. Elas estão associadas a 9 áreas temáticas, potencializando, desta forma, o diálogo dos
extensionistas que atuam na mesma área, e favorecendo a realização de estudos e relatórios
que irão subsidiar a implementação de políticas de fomento à extensão.
As áreas temáticas, conforme indicado no Capítulo V do Regulamento Institucional das Ações
de Extensão do IF Goiano, são: I) Comunicação; II) Cultura; III) Direitos Humanos e Justiça;
IV) Educação; V) Meio Ambiente; VI) Saúde; VII) Tecnologia e Produção; VIII) Trabalho e IX)
Multidisciplinar.

A curricularização da extensão
Para atender à legislação prevista sobre a curricularização da extensão nas instituições de
ensino (Resolução do CNE/CES nº. 07/2018), que prevê a garantia de percentual mínimo de 10%
da carga horária de todos os cursos superiores em programas ou projetos de extensão, cursos,
eventos e prestações de serviços, dentre outras providências, o IF Goiano desenvolve uma ação
integrada, sistemática e permanente.
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Com a coordenação das Pró-reitorias de Extensão (Proex) e Ensino (Proen), e participação
de todos os campi, tal esforço, apoiado na experiência de instituições de ensino superior
(institutos e universidades federais), elaborou um amplo e abrangente Plano de
Implementação, inclusive com o desenvolvimento de inúmeros projetos-piloto.
A comunicação tem desempenhado papel fundamental neste processo de conscientização e
mobilização dos diretores de ensino, pesquisa e extensão, servidores (docentes e técnicoadministrativos) e estudantes, visando atender aos objetivos contemplados no processo de
curricularização da extensão.

A comunicação da extensão: princípios e diretrizes básicas
No IF Goiano, a comunicação constitui processo básico da atividade de extensão e está
respaldada em uma proposta de interação dialógica com os seus públicos estratégicos e com a
comunidade, visando a efetiva troca de saberes e experiências e o desenvolvimento de projetos
conjuntos alicerçados nas demandas locais, regionais e nacionais.
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Para tanto, o Instituto está empenhado em divulgar as suas ações e atividades de extensão, ao
mesmo tempo que dialoga com os movimentos sociais, o setor produtivo, as organizações da
sociedade civil e a sua comunidade interna.
Os princípios básicos de uma proposta de comunicação, fundada numa perspectiva moderna,
democrática e transformadora de extensão, são:
- Diálogo permanente;
- Efetiva troca de saberes e experiências;
- Reconhecimento e respeito ao outro;
- Compromisso com a superação de desigualdades e com a construção de parcerias que
favoreçam o desenvolvimento humano, pessoal e profissional.

A gestão da comunicação para a extensão
O Instituto reconhece que é fundamental, ao dar visibilidade às atividades de extensão, reforçar
a sua articulação com o ensino, a pesquisa e a inovação, divulgando os resultados encontrados,
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e seu impacto na comunidade. Para tanto, o IF Goiano
deve desbravar seus próprios canais de relacionamento,
voltados para os públicos estratégicos, internos e
externos, bem como da contribuição dos meios de
comunicação tradicionais e das mídias sociais, de
reconhecido prestígio e credibilidade.
A comunicação da extensão deve, também, explicitar
a contribuição do IF Goiano para a “execução
de políticas públicas que oportunizem acesso à
educação profissional como mecanismo de inclusão”;
evidenciando, ainda, o seu incentivo “à produção
cultural da comunidade acadêmica e comunidades
circunvizinhas, estabelecendo mecanismos que interrelacionem o saber acadêmico e o saber popular”
(Regulamento Institucional das Ações de Extensão do IF
Goiano, Capítulo III).

138

Política de Comunicação - Capítulo 9: Comunicação e Extensão no IF Goiano

Os canais de relacionamento do IF Goiano devem divulgar amplamente as ações e atividades de
extensão, mas também evidenciar os resultados de sua ação transformadora.
Tais canais devem explicitar, portanto, a consecução das diretrizes do esforço da extensão,
como o impacto ocorrido na formação do estudante e na modificação da realidade social, com
a atenção à superação das desigualdades, à promoção da inclusão social, à consolidação da
cidadania, e a afirmação da sustentabilidade e dos direitos humanos.
Na comunicação da extensão, os canais de relacionamento do IF Goiano devem deixar explícito
o protagonismo de todos os envolvidos nos projetos e parcerias e não focar apenas o esforço
desenvolvido unilateralmente pelo Instituto.
Recomenda-se, portanto, que os parceiros nos projetos e demais ações de extensão tenham
visibilidade nos canais de relacionamento do IF Goiano, a partir de relatos, depoimentos, com
o uso intensivo de recursos tecnológicos, como produções audiovisuais e digitais (vídeos,
podcasts, aplicativos, infográficos, dentre outras possibilidades).
O IF Goiano dispõe, desde 2019, de uma Política de egressos, vinculada diretamente à PróReitoria de Extensão, que tem como princípios a inserção profissional, a educação continuada,
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o relacionamento contínuo, a continuidade e a institucionalização. A Proex, conforme indicado
no seu artigo 3º,
promove um conjunto de ações para acompanhar o egresso
em sua trajetória de formação e de atuação profissional na
perspectiva de inserção e qualificação para o mundo do trabalho e retroalimentação do processo de extensão, ensino,
pesquisa e inovação na Instituição.

Em tal conjuntura, viabiliza a manutenção do relacionamento dos egressos com a comunidade
acadêmica do IF Goiano e os incentiva a participar, como voluntário, de atividades
desenvolvidas nestas áreas.
Os egressos devem ser incorporados à prática da comunicação institucional do IF Goiano, com a
sua participação em eventos internos, mas também pela utilização de seus depoimentos em peças
e campanhas de comunicação. O Instituto deve manter atualizado um banco de dados relativo aos
seus ex-estudantes, com destaque a dados de contato e de sua atuação, o que permitirá mantê-los
informados sobre as atividades do IF Goiano e projetar a sua marca institucional.
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As mídias sociais, amplamente utilizadas pelos públicos estratégicos do IF Goiano e pela
sociedade de maneira geral, devem ser objeto de atenção especial no que diz respeito à
divulgação das ações e atividades de extensão. Elas potencializam o diálogo, a interlocução
com a comunidade, favorecendo a troca de experiências. Logo, permitem ao Instituto captar a
repercussão de sua atuação na comunidade, a partir do desenvolvimento das ações de extensão.
A comunicação contribui para a legitimação do conceito abrangente de extensão, como
praticado pelo IF Goiano, mobilizando os públicos internos e externos para o trabalho de
parceria que privilegia o interesse coletivo e o desenvolvimento da comunidade. É necessário
ter presente que a comunicação efetiva com a comunidade externa consolida uma estratégia de
avaliação e retroalimentação das políticas de extensão do IF Goiano.
Na prática, para o fortalecimento de uma “cultura de extensão” no ambiente interno, é preciso
desenvolver um esforço de comunicação que viabiliza o comprometimento do IF Goiano com
uma proposta de extensão que pauta as relações dos docentes e dos técnicos administrativos
com os estudantes, da administração com os servidores em geral, e de todos os públicos
internos com a comunidade.
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CAPÍTULO 10
RELACIONAMENTO COM A MÍDIA

Pressupostos básicos
Como atividade estratégica, o relacionamento
com a mídia deve estar pautado em diretrizes
e ações sintonizadas com os objetivos, os
valores e a missão do Instituto.

Neste sentido, o IF Goiano deve assumir a imprensa e os jornalistas como potenciais parceiros e
evitar, a todo custo, o acirramento de tensões quando, por qualquer motivo, tal relacionamento
puder desencadear situações de confronto ou antagonismo.
Os veículos e jornalistas precisam ser sistematicamente alimentados com informações
relevantes sobre o Instituto, com destaque às atividades regulares nas áreas de ensino,
extensão, pesquisa e inovação.
A imprensa, em âmbito local, regional, estadual e nacional, constitui instrumento importante
na formação da opinião pública e deve merecer atenção especial. Os veículos e os jornalistas
em particular integram um círculo amplo e relevante de influência e podem impactar, pela sua
atuação, a imagem e a reputação de uma organização.
É preciso considerar que existem várias imprensas brasileiras e que temos também
diversas culturas de imprensa, identificadas por linhas editoriais, prioridades, interesses e
compromissos bastante distintos.
Há veículos jornalísticos de informação geral ou especializada, comprometidos com causas,
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impressos, audiovisuais ou digitais, e aqueles que se manifestam prioritariamente a partir das
mídias sociais. Cada um deles tem sistemas particulares de produção, edição e circulação de
informações, e se destinam a públicos específicos.

A mediação da DICOM e dos setores de comunicação dos campi
O relacionamento com a imprensa deve ser mediado pela estrutura profissionalizada de
comunicação que, pela sua competência e conhecimento do processo de produção jornalística, do
perfil de veículos e jornalistas, pode contribuir, de forma decisiva, para a eficácia de tal processo.
A DICOM e os setores de comunicação dos campi devem ser informados previamente
sobre a realização de entrevistas para a imprensa porque, em muitos casos, elas geram
desdobramentos e repercussões que vão requerer a sua atuação posterior.
Recomenda-se fortemente que os setores e fontes do Instituto, quando demandados por
jornalistas, informem tal fato à área de comunicação, o que permitirá não apenas contar com
a sua colaboração para a realização de entrevistas, mas garantirá o acompanhamento e análise
do resultado dessa interação.
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Tendências e desafios
O planejamento do processo de relacionamento com a mídia deve considerar mudanças
significativas que têm ocorrido no ambiente jornalístico e que, de forma direta ou indireta,
têm contribuído para impactar a cobertura e o relacionamento dos veículos e profissionais de
imprensa com as fontes. É possível destacar, de imediato, algumas tendências:
a) O fortalecimento da mídia local e regional, potencializado pelo aumento da visibilidade
do jornalismo on-line e pela capilaridade das mídias sociais. A estrutura descentralizada do
IF Goiano, com mais de uma dezena de unidades (campi), distribuídas por várias regiões do
Estado, favorece a interlocução com veículos locais e regionais, com grande influência em sua
área de atuação.
b) O incremento do colunismo como espaço privilegiado de influência junto à opinião pública e
aos públicos estratégicos e muitas vezes independente em relação à linha editorial dos veículos.
Essa condição consolida o protagonismo de jornalistas especializados em determinadas áreas
de cobertura (política, economia, educação, ciência, tecnologia e inovação, dentre outras).
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c) O enxugamento dramático das estruturas de redação, resultado sobretudo de sucessivos
momentos de crise em nosso país (econômico, sanitária e política), altera drasticamente o
universo do trabalho jornalístico, aumentando o protagonismo das fontes externas no processo
de produção de notícias. Esse fato contribui para a influência de fatores não essencialmente
jornalísticos na definição das pautas e para monetizar as relações entre empresas, instituições
e os meios de comunicação.
d) A crise econômica favorece a aproximação entre os “territórios” da notícia e da propaganda/
publicidade nos veículos jornalísticos, tradicionalmente definidos como espaços não
coincidentes. Esse movimento, ao mesmo tempo que contribui para aumentar a receita dos
veículos, promove uma interação nem sempre saudável entre a redação e o departamento
comercial, dando espaço para a implementação de processos que comprometem a qualidade da
informação jornalística, como o que define o chamado “jornalismo patrocinado”.
e) É incontestável a intensa presença das mídias sociais como espaço de circulação de notícias,
veiculadas a partir de estruturas jornalísticas tradicionais, de profissionais de imprensa
individualmente (sobretudo pelo crescimento vertiginoso do número de blogs), ou mesmo de
fontes de desinformação que penalizam, voluntariamente, a qualidade da cobertura, com a
circulação intensa e acelerada de fake News.
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Os desafios do relacionamento das fontes com a imprensa, inclusive para o IF Goiano, são, em
virtude deste cenário, cada vez maiores porque a gestão da informação, num ambiente caracterizado
por múltiplas vozes e pelo crescimento dos interesses em jogo, torna-se mais complexa.
Reforça-se, portanto, a exigência de maior qualificação dos jornalistas e assessores para
dar conta dessa complexidade, que se aprofunda com a aceleração do processo de produção
jornalística, o que exige maior agilidade e prontidão no atendimento às demandas dos
profissionais de imprensa.

O planejamento do trabalho com a mídia
O relacionamento com a mídia deve ser respaldado em um planejamento específico que leve
em conta:
a) Definição precisa dos objetivos e resultados esperados;
b) Identificação dos veículos e jornalistas que podem se constituir em parceiros para a
divulgação do Instituto;
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c) Conhecimento detalhado do sistema
de produção de tais veículos, sua
linha editorial, bem como de seus
compromissos e interesses (políticos,
comerciais);
d) Desenvolvimento de ações que
permitam a aproximação do IF Goiano
com veículos e jornalistas, com a
realização, sempre que possível, de
projetos de interesse de ambas as partes
(debates, workshops, seminários);
e) Criação de canais de relacionamento
com os veículos e jornalistas
(newsletters, Sala de Imprensa Virtual,
guia de fontes) e outros documentos
básicos (position papers, por exemplo);
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f) Organização de um banco de pautas que priorize as áreas de atuação do IF Goiano, em
particular das suas fontes, e que, inclusive, esteja sintonizado com um calendário de eventos
e datas comemorativas que favorecem o surgimento de “ganchos” ou oportunidades de
divulgação;
g) Organização de ambiente adequado para entrevistas individuais ou coletivas, permitindo
não apenas melhor desempenho do contato com os jornalistas, mas também a projeção da
marca institucional; e
h) Monitoramento da presença e da imagem do Instituto na mídia, com a identificação de
pontos fortes e fracos do processo de interação com veículos e jornalistas.

Assessoria de imprensa e gestão de relacionamentos
O assessor de imprensa, responsável pelo planejamento e coordenação do processo de
interação com os jornalistas, desempenha, de forma efetiva, nos dias atuais, o papel de gestor
de relacionamentos. Para tanto, ele precisa estar capacitado para a leitura rápida e adequada
do macroambiente, saber planejar estratégias, identificar as intenções dos veículos e definir
objetivos e metas.
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A atuação do assessor de imprensa é considerada estratégica e não se resume a aspectos/ações
meramente operacionais (elaborar releases, organizar coletivas, distribuir kits de imprensa).
Neste sentido, ele precisa participar, obrigatoriamente, do processo de tomada de decisões que
estejam focadas no relacionamento do IF Goiano com a mídia, porque, apenas desta forma, ele
poderá contribuir para a definição de ações adequadas a serem desenvolvidas no tempo certo.
O bom atendimento à imprensa requer agilidade de resposta, com pronto atendimento à
demanda dos jornalistas e, para isso, é fundamental dispor de informações previamente
organizadas para facilitar o cumprimento destas exigências.

A capacitação das fontes ou porta-vozes
Os centros produtores de conhecimento, como o IF Goiano, interagem com a mídia valendose de diversos representantes de seus públicos internos (servidores, estudantes, dentre
outros) que relatam fatos ou atividades por eles realizadas ou emitem opiniões sobre temas
diversos, em particular aqueles que estão associados à sua área de atuação ou de conhecimento.
Eles constituem o que, genericamente, se costuma denominar de fontes de informação. Em
determinadas situações, algumas pessoas pertencentes ao IF Goiano assumem a condição de
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fontes oficiais do Instituto, portanto, falam em nome dele, sendo, por isso, identificados como
seus porta-vozes.
O IF Goiano deve estar empenhado na capacitação das fontes e porta-vozes, buscando favorecer
a interação com os veículos e jornalistas, pelo desenvolvimento de programas específicos (media
training) e atividades ou produtos que favoreçam a aproximação (cursos para profissionais de
imprensa, eventos conjuntos para debates de temas de atualidade, edição de publicações que
ampliam e aprofundam o conhecimento dos jornalistas em temas específicos);
As fontes do IF Goiano devem ter conhecimento mais do que trivial sobre a produção
jornalística, as posturas básicas do profissional de imprensa (pressão do tempo e pelo aumento
da audiência) e sobre os critérios básicos de noticiabilidade (nem tudo que é importante para o
Instituto ou para as suas fontes – gestores, pesquisadores, servidores em geral - é notícia!).
O capítulo sobre A divulgação da pesquisa e da inovação, que também integra este documento
da Política de Comunicação, agrega novos elementos ao esforço de capacitação das fontes
do IF Goiano que têm como objeto a divulgação em Ciência, Tecnologia e Inovação (C&T&I).
Tal área específica demanda atenção especial das fontes comprometidas com o processo de
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democratização do conhecimento, pela pouca familiaridade dos cidadãos com conceitos e
teorias que caracterizam esta cobertura especializada.

Boas práticas no relacionamento com a mídia
a) O perigo das informações em “off”
As fontes do IF Goiano devem estar cientes de que o fornecimento de informações em “off”, ou
seja, baseadas na suposição de que não serão tornadas públicas, representa risco elevado. Isso
porque o jornalista pode ser tentado a revelar o teor da “conversa” e mesmo identificar a fonte,
se julgar que as informações são de interesse público ou podem contribuir para o aumento da
audiência. É preciso ter presente que os repórteres, na maioria das vezes, não decidem, por
conta própria, o que vai ser publicado, e que os editores ou empresários da comunicação, em
geral, é que assumem tal condição e podem não respeitar os acordos estabelecidos entre as
fontes e os jornalistas.
b) Priorizar veículos: um risco a ser evitado
As instituições, sobretudo as públicas, como o IF Goiano devem ser parcimoniosas na utilização
do recurso da “matéria exclusiva”, em especial quando ela deriva de informações de interesse
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coletivo (notícias) geradas pelo próprio Instituto. Na prática, os veículos e jornalistas, tendo
em vista a acirrada concorrência no mercado e até a sua autoestima ou prestígio, quando
preteridos na divulgação de notícias relevantes por empresas, organizações em geral, tendem
a adotar ações, explícitas ou não, de represália em relação às fontes que os relegaram a um
segundo plano.
Isso não significa que o IF Goiano, como norma, deva recusar a oferta de informações que irão
compor uma matéria a ser publicada por jornalista de forma exclusiva. Neste caso, foi o(a)
profissional de imprensa o(a) responsável pela elaboração da pauta e pela busca das fontes para
concretizá-la e essa iniciativa deve ser respeitada.
Da mesma forma, é notório que a sobrevivência dos veículos, sobretudo os de menor porte
localizados em cidades do interior, depende de receitas publicitárias. Dessa maneira, é
importante que o IF Goiano busque dar igual importância a todos os veículos jornalísticos
que cumpram os requisitos para receber investimentos em publicidade, para evitar que sejam
preteridos e, consequentemente, adotem ações de represália.
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c) A repetição abusiva de “coletivas”
As coletivas de imprensa devem ser realizadas apenas quando há fatos relevantes a serem
divulgados para veículos e jornalistas e não podem ser assumidas como procedimentos
rotineiros. Elas também se justificam em situações de crise, tendo em vista que, neste caso,
o Instituto precisa agir proativamente e de forma rápida para comunicar amplamente a sua
versão dos fatos, prestando os esclarecimentos requeridos pela sociedade.
As coletivas de imprensa devem ser bem planejadas para atender, de forma adequada, às
demandas dos jornalistas, com a organização prévia das informações a serem divulgadas e,
se for o caso, com a distribuição de materiais que irão subsidiar o processo de produção de
notícias (kits de imprensa, que incluem por textos, fotos e ilustrações). A existência de um
cadastro atualizado de veículos de imprensa e de jornalistas contribui para o incremento da
eficácia das coletivas.
Como se trata de momento importante do processo de relacionamento com a mídia, as
coletivas de imprensa devem merecer, a posteriori, uma avaliação específica da estrutura
profissionalizada de comunicação. Tal análise deve levar em conta os seus objetivos de sua
realização e os resultados obtidos com a sua cobertura.
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É fundamental considerar ainda que constituem posturas inaceitáveis no relacionamento com
a mídia:
a) Falsear ou sonegar informações, comprometendo a qualidade da cobertura jornalística;
b) Desenvolver ações para impedir a publicação de notícias consideradas desfavoráveis,
valendo-se de procedimentos não éticos ou que evidenciem arrogância ou truculência no
relacionamento com veículos e jornalistas;
c) Exigir a leitura prévia do conteúdo de uma notícia ou reportagem, que inclui as informações
prestadas pela fonte, com o objetivo de solicitar alterações no texto ou mesmo de impedir a sua
publicação; e
d) Oferecer vantagens aos jornalistas para a publicação de notícias favoráveis, o que evidencia
um comportamento considerado ofensivo ao código de ética jornalístico.

A avaliação do trabalho de relacionamento com a mídia
A DICOM e os setores de comunicação dos campi devem elaborar relatórios periódicos de
avaliação sistemática do relacionamento com a imprensa (auditoria de presença e imagem
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do IF Goiano na mídia), realizando esta atividade a partir de metodologias desenvolvidas
internamente ou com o apoio de assessoria externa.
Neste esforço de avaliação, deverá dar atenção a aspectos como: a) distribuição geográfica e
temática das notícias/reportagens; b) desempenho das fontes do Instituto; c) repercussão de
temas de interesse; d) reações desfavoráveis da mídia em relação ao IF Goiano; e) visibilidade
das ações de ensino, extensão, pesquisa e inovação; f) análise de situações específicas (eventos
institucionais, situações de crise, por exemplo).
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CAPÍTULO 11
GESTÃO DA MARCA DO IF GOIANO

A marca constitui um ativo intangível valioso
para as empresas e organizações em geral e o seu
conceito não se limita ao nome que a designa e à
sua representação visual (logotipo, por exemplo).
É preciso reconhecer que a marca estabelece,
na prática, um pacto com os seus públicos
estratégicos e que essa relação incorpora aspectos
racionais, mas também afetivos ou emocionais.

De forma simplificada, pode-se assumir que a marca institucional se reporta à empresa ou
organização como um todo e, assim, temos, por exemplo, a marca IF Goiano que diz respeito a
um instituto localizado no Estado de Goiás, com história, cultura, vocações, valores e objetivos
bem definidos.
Em geral, a marca institucional e a marca de produtos ou serviços oferecidos por uma empresa
ou organização estão intrinsecamente relacionadas e convergem para uma imagem única,
quando um público estratégico (ou mesmo um cidadão individualmente) as examina. Esse fato
tem consequências importantes, de tal modo que o processo de gestão de marcas deve estar
atento à relação que se estabelece entre estas duas dimensões da marca.
Um produto ou serviço percebido de maneira não satisfatória por determinado público pode
comprometer a marca institucional da organização ou empresa que o oferece e, da mesma forma,
desgastes na imagem de uma instituição costumam se estender para os seus produtos e serviços.

A identidade e a imagem da marca
A marca institucional, como a marca de um produto, tem uma identidade e uma imagem.
A identidade da marca está associada ao conjunto de características que contribuem para
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identificá-la. Tais características devem ser trabalhadas e divulgadas com o objetivo de tornar
a marca única e íntegra.
A marca IF Goiano está associada à sua competência nas áreas de ensino, extensão, pesquisa e
inovação, e resulta da conjugação de vários fatores: compromisso com determinados valores
(ética, transparência, inclusão social, dentre outros), staff técnico e gerencial qualificado,
portfólio dos seus cursos e, inclusive, a qualidade de sua comunicação.
A imagem da marca é fruto da percepção que os públicos estratégicos têm dela a partir de
experiências concretas ou de informações veiculadas por fontes externas (cidadãos, grupos,
meios de comunicação tradicionais ou mídias sociais). Neste sentido, é fácil perceber que uma
marca pode ter várias imagens em função da avaliação de seus diferentes públicos.

A gestão e a comunicação da marca do IF Goiano
A marca IF – Instituto Federal, utilizada, em sua essência, por todos os institutos que integram
a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, foi construída, como explica o
Manual de Aplicação da Marca Instituto Federal, sobre a ideia do homem integrado e funcional,
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com seu corpo utilizando módulos encaixados, em formato de rede. “A marca IF busca refletir o
pensamento humano como ideia central e objeto da educação, formação e capacitação”1.
A gestão da marca institucional do IF Goiano deve levar em conta estes dois atributos –
identidade e imagem – que, como é fácil perceber, dialogam de forma permanente. Para isso,
o Instituto deve desenvolver uma proposta de comunicação da marca que, ao mesmo tempo,
explicita as suas características essenciais, tornando-as conhecidas pelos seus públicos
estratégicos e pela sociedade, e as projeta adequadamente. Para potencializar essa divulgação,
deve utilizar seus canais de relacionamento ou estabelecer parceria com canais externos –
imprensa, por exemplo), de modo que a identidade e a imagem da sua marca ampliem e se
tornem explícitas.
A gestão da marca IF Goiano deve levar em conta que, por ser uma instituição pública, a
avaliação realizada, de forma constante, pelos seus públicos estratégicos e pela sociedade, é
sempre mais criteriosa porque, na prática, os cidadãos costumam, ainda que subliminarmente,
nestes casos, e imaginar como “donos das marcas”, mesmo porque eles, direta ou
indiretamente, as financiam.
1

Disponível em: http://redefederal.mec.gov.br/images/pdf/manual.pdf
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O IF Goiano deve estar empenhado em desenvolver um processo constante e adequado de
comunicação da sua marca institucional, voltado para os seus públicos estratégicos, internos e
externos, e para a sociedade de maneira geral.
É fundamental, na gestão e na comunicação da marca, considerar a diversidade de públicos
com os quais o IF Goiano se relaciona e buscar, por ações ou campanhas, torná-los parceiros
efetivos, consolidando-os como multiplicadores das marcas. Essa estratégia deve sobretudo
incluir todos os públicos internos a partir de um relacionamento que se caracterize pelo
diálogo, pelo atendimento às suas demandas, e que os considere como protagonistas.
O esforço de comunicação da marca institucional deve valer-se dos seus canais de
relacionamento e estabelecer parceria com canais externos para o desenvolvimento de ações
que contribuam para torná-la presente e associada a valores positivos. Esse trabalho deverá
ser intensificado em momentos especiais (processo seletivo, datas comemorativas), quando a
atenção dos públicos estratégicos está mais fortemente voltada para o IF Goiano.
A existência de dois institutos federais no Estado de Goiás tem contribuído para que os públicos
estratégicos e a comunidade de maneira geral não percebam, em determinados momentos e
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situações, que eles têm vocações, trajetórias e identidades distintas e, portanto, amplo esforço
deve ser realizado para que a marca do IF Goiano esteja explícita e precisamente identificada.

A identidade visual como elemento valioso da marca
A identidade visual constitui elemento essencial da marca institucional e deve ser levada em
conta em todas as ações, estratégias e produtos desenvolvidos pelo IF Goiano em seu processo
de comunicação. Ela deve estar contemplada em um programa formal de identidade visual
que prevê as diferentes aplicações da marca, como as publicações de caráter institucional
ou mercadológico, as campanhas que divulgam o processo seletivo, em todas as peças de
comunicação (cartazes, cartões de visita dos gestores, correspondência oficial, apresentações
audiovisuais) e mesmo a sinalização ou identificação de prédios ou instalações em geral,
veículos, dentre outras possibilidades.
O IF Goiano dispõe de um Manual da Marca, facilmente acessível em seu Portal, e que deve
ser assumido como documento orientador básico para as diversas aplicações da marca
institucional. Tendo em vista a emergência de inúmeras possibilidades de utilização da marca
(eventos online, novas mídias sociais, dentre outras), recomenda-se que esse Manual seja
periodicamente atualizado para dar conta de novas aplicações.
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A vigilância em relação à marca institucional
O IF Goiano deve exercer vigilância permanente com respeito à sua marca institucional,
de modo a manter a sua integridade, o que significa estreita obediência ao seu projeto de
identidade visual, mas também alinhamento com os valores e os objetivos institucionais.
A DICOM e os setores de comunicação dos campi devem ser obrigatoriamente consultados
sobre a adequada utilização da marca, evitando-se que ela seja exposta de maneira indevida.
Essa consulta deve ser realizada não apenas quando se trata do uso da marca em peças ou
eventos internos, mas inclusive quando a marca institucional do IF Goiano estiver presente
em materiais (publicações impressas, audiovisuais ou digitais) ou em atividades externas,
promovidas por terceiros. Desta forma, o Instituto cuidará para que ela se mantenha íntegra e
em obediência às normas descritas para sua aplicação.

A fragmentação da marca
A criação desordenada de marcas secundárias por setores, departamentos ou outras
instâncias internas do IF Goiano, compromete a integridade da marca institucional e deve
ser desestimulada.
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Em casos especiais, como em projetos, programas, eventos e produtos, por exemplo, a criação
de marcas próprias pode ser justificada, mas, mesmo assim, será necessária a autorização
prévia e a análise de sua pertinência e adequação, o que ajuda a reforçar a marca institucional.

A valorização da marca junto a públicos especiais
É fundamental que a marca institucional seja trabalhada de forma competente junto a
determinados públicos estratégicos que podem, pelo contato não regular com as nossas
atividades, não interpretá-la ou reconhecê-la de forma precisa.
Tal esforço específico de comunicação da marca deve abranger a realização de atividades que
promovam a aproximação destes públicos com o Instituto, a partir de visitas programadas
ao IF Goiano, bem como pelo acesso a informações que deem conta das nossas atividades nas
áreas de ensino, extensão, pesquisa e inovação.
Destacam-se, dentre esses públicos, os representantes do poder Legislativo nos âmbitos
municipal, estadual e federal, considerados essenciais para o trabalho de legitimação
do Instituto. Pelo protagonismo e natural comprometimento destes públicos com o
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desenvolvimento das diversas regiões do estado, a interação com os parlamentares é
considerada estratégica e tem permitido viabilizar a nossa participação em projetos de
interesse recíproco.
Recomenda-se, inclusive, que o IF Goiano, a exemplo de outras instituições e empresas,
implemente um setor específico para o trabalho de assessoria parlamentar, comumente
denominado de Relações Governamentais, com a participação da DICOM e dos setores de
comunicação dos campi.
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CAPÍTULO 12

PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS
NO IF GOIANO
O IF Goiano promove regularmente, a exemplo dos demais
institutos da Rede Federal, das empresas e das organizações
de maneira geral, um número significativo de eventos de
natureza administrativa, acadêmico-científica, cultural e
esportiva e para a divulgação habitual de suas atividades nas
áreas de ensino, extensão, pesquisa e inovação.
Na prática, os eventos desempenham uma função
primordial, criando momentos relevantes de interação

com os públicos estratégicos, internos e externos. Por tal motivo, devem ser adequadamente
planejados de modo a cumprir o seu papel.
O êxito de um evento, como elemento importante de multiplicidade da comunicação
institucional, depende da competência de seu planejamento, da sua execução e mesmo da sua
divulgação junto aos públicos interessados.
Embora os eventos de qualquer natureza, realizados pelo IF Goiano, devam cumprir os
requisitos básicos, enunciados neste capítulo da Política de Comunicação, é forçoso reconhecer
que este documento contempla, prioritariamente, os eventos institucionais considerados
relevantes. Isso não significa que os eventos de natureza administrativa ou destinados a
públicos internos específicos, com afluência limitada de públicos, não devam ser objeto de
planejamento, porque, na prática, em todos os casos, eles exigem dispêndio de recursos e
esforços e demandam tempo para sua organização e execução.

O planejamento de eventos institucionais
O planejamento de qualquer evento realizado pelo IF Goiano deve assumir como pressuposto básico a
sinergia com os seus valores e objetivos institucionais e potencializar o fortalecimento de sua marca.
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O planejamento de um evento institucional relevante deve levar em conta, dentre outros
fatores: a) o perfil dos públicos a serem atingidos; b) a explicitação do setor ou área
responsável pela sua promoção; c) o local e o período de realização; d) os recursos necessários
(humanos, tecnológicos, financeiros); e) o esforço de comunicação a ser empreendido para sua
divulgação; f) gerenciamento de risco e acessibilidade, com atenção a questões envolvendo a
segurança de todos os participantes do evento; e g) técnicas ou instrumentos de avaliação de
sua eficácia.
Recomenda-se que todas essas informações estejam explicitadas na proposta que subsidia a
realização de um evento institucional promovido pelo IF Goiano porque elas são fundamentais
para garantir o sucesso de sua realização.
Como a DICOM e os setores de comunicação dos campi não dispõem, em geral, de recursos
financeiros para dar suporte aos eventos realizados no IF Goiano, é indispensável que os seus
idealizadores estejam atentos a esta condição. Quando necessário, devem buscar parcerias para
custear as despesas decorrentes da produção de materiais (cartazes, folhetos, banners, stands,
dentre outros) realizada por prestadores de serviços externos.
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O planejamento de um evento institucional deve, também, considerar o tempo necessário para
sua execução, visto que, quando os eventos costumam ser realizados de maneira improvisada,
há o comprometimento inevitável de sua organização, o que significa o não atendimento à sua
função estratégica.

O assessoramento da DICOM e dos setores de comunicação dos
campi
A DICOM e os setores de comunicação dos campi devem dar suporte aos eventos considerados
de relevância institucional, estando, portanto, comprometidos com o desenvolvimento
de ações ou estratégias que potencializam a sua adequada realização e a sua competente
divulgação junto aos públicos estratégicos e à comunidade.
Para que essa contribuição aconteça de forma satisfatória, é necessário que a estrutura
profissionalizada de comunicação do IF Goiano seja previamente informada sobre a sua
realização, tenha informação precisa sobre os recursos requeridos para o seu planejamento e
possa estabelecer parceria com os setores que os promovem visando à sua divulgação para os
públicos estratégicos.
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A DICOM e os setores de comunicação dos campi podem contribuir, de maneira decisiva, para o
processo de divulgação antes, durante e após a realização do evento, garantindo, desta forma,
o incremento de sua repercussão junto aos públicos estratégicos e à comunidade. Eles podem,
também, assessorar os promotores dos eventos na utilização adequada da marca institucional,
na produção de materiais (cartazes, banners, folders) e no cumprimento de aspectos específicos
do processo de realização de eventos (cerimonial, recepção aos convidados, dentre outros).
A estrutura profissionalizada de comunicação pode, ainda, definir instrumentos de avaliação
do evento após a sua realização, o que permite a identificação de possíveis correções a serem
implementadas no futuro.

A gestão da marca nos eventos institucionais
A marca institucional do IF Goiano deve estar presente, de forma íntegra, portanto em
obediência as suas normas de identidade visual, em todos os eventos. No material de
divulgação e de sinalização dos eventos realizados pelo IF Goiano, é fundamental que ela figure
com destaque e não ocupe lugar secundário em relação a outros elementos visuais.
A mesma atenção deve ser dedicada à gestão da marca do IF Goiano quando presente em
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eventos externos, nos quais o IF Goiano apareça como parceiro, evitando seu uso inadequado e
sobretudo em dissonância com as normas de identidade visual.
É preciso, também, que o Instituto, ao ser demandado para atuar como parceiro em
eventos realizados por terceiros, avalie previamente se existem pontos de divergência ou
de conflitos com os seus valores e objetivos institucionais. Como instituição pública, é
indispensável que o IF Goiano possa ter condições de analisar, no processo de participação
de eventos externos, alguns requisitos básicos, como a competência e credibilidade dos seus
organizadores, o conteúdo da programação e mesmo o perfil do público envolvido. Eventos
não organizados de maneira adequada podem gerar reação desfavorável dos públicos
envolvidos, penalizando a imagem de quem os promove ou mesmo de quem deles participa,
ainda que apenas como parceiros.
É fundamental que o IF Goiano defina, para o caso de eventos promovidos por terceiros e dos
quais o Instituto participe como parceiro, normas específicas para que questões como a gestão
da marca, a obediência aos valores e objetivos institucionais estejam contempladas de forma
explícita. Essas normas devem estar incluídas no Manual de Eventos que deverá constar do
plano de implementação da Política de Comunicação, como indicado ao final deste capítulo.
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A hora e a vez dos eventos virtuais
Observa-se, na conjuntura contemporânea, o progressivo crescimento do número de
eventos realizados de forma virtual, como os webinários (“webinars”), lives e webcasts,
que têm atraído um número significativo de interessados. É preciso destacar, ainda,
que, mesmo os eventos que possuem caráter obrigatório nas instituições de ensino
superior, como as colações de grau, e que há pouco tempo eram realizados apenas
presencialmente, acontecem agora no ambiente virtual.
Os eventos virtuais, quando planejados adequadamente, contribuem para maior
afluência de participantes, tendo em vista a não limitação imposta pela presença física
no local de sua realização e demandam menor custo para sua operacionalização. Além
disso, podem ser gravados e disponibilizados de forma permanente para os potenciais
interessados, integrando-se, desta forma, ao repositório institucional do IF Goiano.
Os webinars se utilizam da transmissão ao vivo por plataforma específica (Youtube,
Google Meet, Zoom, Webex etc) ou são gravados, para apresentação de temas ou debates,
permitindo a interação dos participantes, a partir de chats ou outros recursos.
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Para que possam atrair os públicos desejados, os webinars devem merecer uma ampla
divulgação prévia, em especial nas mídias sociais. Além disso, as boas práticas de utilização
desta modalidade de evento virtual exigem planejamento específico, que incluem horário
adequado para sua realização, plataforma de transmissão confiável, conteúdos relevantes e
palestrantes ou apresentadores com bom desempenho em comunicação virtual.
O IF Goiano deve privilegiar também, em seu esforço de comunicação institucional, os eventos
virtuais, lembrando sempre que eles devem integrar o seu processo de comunicação integrada
e estratégica e merecer a mesma atenção com respeito ao alinhamento com os objetivos e
valores institucionais e à gestão da marca.

Calendário de Eventos Institucionais e Manual de Eventos
Tendo em vista o número elevado de eventos realizados pelo Instituto, é importante a
elaboração de um Calendário de Eventos Institucionais que contemple estas atividades, sejam
elas realizadas pelo IF Goiano ou por terceiros. A existência deste calendário traz inúmeras
vantagens em termos de planejamento: ele impede, por exemplo, a sobreposição de eventos
em uma mesma data ou período, o que contribui, inclusive, para favorecer a participação dos
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públicos internos do Instituto. Além disso, o Calendário amplia as oportunidades de divulgação
e garante melhores condições para a contribuição da DICOM e dos setores de comunicação dos
campi para o seu planejamento e organização.
Da mesma forma, é importante editar um Manual de Eventos que inclua as informações
básicas sobre planejamento, realização, divulgação e avaliação dos eventos, de modo a
compartilhar com todos os públicos estratégicos do Instituto, em especial os organizadores ou
promotores de eventos, as boas práticas desta atividade.
Este Manual deve reforçar a importância da gestão da marca institucional do IF Goiano, quando
utilizada em eventos promovidos pelo Instituto ou por terceiros, garantindo a sua integridade e
alinhamento em relação aos objetivos e valores institucionais.

A avaliação dos eventos institucionais
Como toda atividade, ação ou estratégia de comunicação, os eventos institucionais devem ser
avaliados regularmente, com atenção a aspectos básicos, como:
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a) a amplitude e a adequação do processo de planejamento, com destaque aos objetivos e metas
definidos a priori e perfil do público envolvido;
b) as condições de sua organização, com atenção ao processo de inscrições, à adequação do
local de realização, os recursos humanos e tecnológicos utilizados, a recepção aos participantes
e palestrantes, a pertinência e qualidade do material distribuído, a segurança dos participantes,
dentre outros aspectos;
c) a presença e a participação dos públicos estratégicos, sua satisfação em relação à qualidade
e à adequação da programação do evento, ao desempenho dos palestrantes ou conferencistas,
além de outros fatores associados à própria organização do evento;
d) a divulgação do evento antes, durante e depois de sua realização.
O processo de avaliação dos eventos permite a identificação de possíveis falhas nas etapas de
planejamento, execução e divulgação, permitindo que seus promotores realizem as mudanças
necessárias para torná-los mais eficazes em edições futuras.
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CAPÍTULO 13

COMUNICAÇÃO DA MEMÓRIA INSTITUCIONAL
A memória institucional reúne um amplo e
diversificado conjunto de processos, ações e
produtos destinados a preservar e recuperar
as atividades relevantes de uma empresa ou
instituição, desenvolvidas ao longo do tempo. Ela
também registra e documenta a contribuição dos
protagonistas de sua história e que representam
as diversas categorias dos seus públicos internos
(servidores em geral e estudantes, dentre outros).

A memória institucional tem como suporte diferentes formas de registros, próprios ou de
terceiros, como documentos, fotos, vídeos, publicações, material publicado pela mídia), mas
também pode ser incrementada a partir de relatos, eventos e ações inovadoras associados
à história da instituição. O esforço de preservação da memória institucional também deve
considerar as relações do Instituto com setores da comunidade no desenvolvimento de ações
que tiveram impacto positivo no desenvolvimento social, cultural, econômico e científico em
suas dimensões local, regional, nacional e internacional.
Como a maioria dos institutos da Rede Federal, o IF Goiano é fruto da aglutinação de unidades
existentes antes da sua criação, como os Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) de
Rio Verde, de Urutaí e sua respectiva Unidade de Ensino Descentralizada de Morrinhos, além da
Escola Agrotécnica Federal de Ceres (EAFCE).
O resgate da sua história obrigatoriamente contempla, portanto, a menção às antigas escolas
agrícolas, mas o IF Goiano deve dar particular atenção ao período que transcorre desde a
sua constituição, em 2008, com a implantação de novos campi, a criação de um número
significativo de cursos, e a contribuição do Instituto para o desenvolvimento sociocultural,
político e econômico do Estado de Goiás e do país, até os dias atuais.
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A preservação da memória institucional
O esforço de preservação da memória institucional do IF Goiano tem como funções básicas:
a) Documentar a história do Instituto, o que contribui para construir a sua identidade e para
estabelecer o alinhamento de sua trajetória com os objetivos institucionais.
b) Fortalecer a noção de pertencimento de seus públicos internos, estabelecendo uma ponte
entre o passado, o presente e o futuro do Instituto.
A construção da memória institucional está apoiada em, pelo menos, duas atividades básicas:
1) O resgate e a preservação de documentos, monumentos, obras, objetos e, também, de dados
e informações que contribuem para compreender a trajetória do Instituto.
2) A manutenção de sistema para registro, organização e preservação destes documentos e
demais materiais, que permita sua difusão, acesso e recuperação, visando, a sua utilização em
ações de comunicação (publicações, exposições, dentre outras).
Para desenvolver o processo de preservação da sua memória institucional, o IF Goiano deve
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constituir uma Comissão especificamente para esse fim, com a participação de técnicos
especializados (bibliotecários, arquivistas, especialistas em sistemas de informação,
historiadores, museólogos e arquitetos), e servidores engajados na temática.
A DICOM e os setores de comunicação dos campi devem, obrigatoriamente, integrar esta
Comissão e participar, de forma direta, do planejamento e execução das ações de comunicação
da memória institucional.
Tal Comissão deverá desenvolver um plano anual que contemple projetos de resgate e
preservação da memória institucional, bem como, em articulação com a DICOM e os setores
de comunicação dos campi, a promoção de ações permanentes ou especiais (associadas a datas
comemorativas) para sua comunicação.
O IF Goiano deve cogitar a criação de áreas específicas (Centros ou Espaços de Memória) a
serem localizadas na reitoria ou nos diversos campi com o objetivo de contar a sua história,
visando o envolvimento dos seus públicos estratégicos e da comunidade.
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A comunicação da memória institucional
A comunicação da memória institucional se materializa a partir de várias ações, iniciativas ou
produtos, como:
a) edição de livros comemorativos;
b) exposição de documentos ou materiais que poderão ser disponibilizados em locais
específicos (centro ou núcleo de memória ou plataformas digitais) e divulgados em datas
comemorativas;
c) produção de peças e materiais (vídeos, infográficos, linhas do tempo em portais, folders,
publicações em geral) que ajudam a contar a trajetória do Instituto e que podem também ser
utilizados para registrar momentos especiais;
d) divulgação de relatos de públicos internos (servidores, estudantes) que deram contribuição
relevante para a história do Instituto ou se destacaram pela sua atuação no mercado e na sociedade;
e) difusão do repositório institucional de sua produção acadêmico-científica, projetos de
inovação, ações, atividades e programas de extensão.
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Com as novas tecnologias de comunicação e informação, a memória institucional pode estar
documentada em várias plataformas e sistemas digitalizados, de modo a favorecer a sua
preservação, disseminação e mesmo o acesso por parte de seus públicos estratégicos e pela
sociedade. Recomenda-se que a comunicação da memória institucional seja objeto de um
projeto específico que incorpore um espaço no Portal Institucional para favorecer o acesso dos
públicos estratégicos a materiais, dados e informações relevantes de sua história.
Os canais de relacionamento do IF Goiano (portal, mídias sociais) devem ser acionados
para a divulgação permanente, ou em datas especiais, deste material, por exemplo para a
produção de notícias que contribuem para o engajamento dos públicos internos e para o
fortalecimento do sentimento de pertencimento ao Instituto. Eventualmente, sobretudo em
datas comemorativas, este material pode subsidiar também a mídia de massa, o que permitirá
o incremento da cobertura jornalística focada nas atividades do Instituto.
O IF Goiano deve, periodicamente, realizar ações específicas (exposições, eventos, concursos)
com o objetivo de promover a divulgação de sua memória institucional.
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A participação dos estudantes e servidores
Os estudantes e servidores devem estar engajados ativamente no esforço de preservação e
comunicação da memória institucional, o que favorece o seu engajamento e a consolidação da
noção de pertencimento ao IF Goiano.
Tal envolvimento pode ser obtido a partir de ações específicas realizadas, de forma permanente
ou eventual, como concursos ou eventos, exposições, gravação de áudios ou vídeos, dentre
outras atividades. Essa realização deve ser estimulada sobretudo por ocasião de datas
comemorativas, quando há naturalmente maior atenção dos públicos estratégicos e da
comunidade à atuação do Instituto.
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CAPÍTULO 14
INTERNALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE
COMUNICAÇÃO

A Política de Comunicação do IF Goiano, depois de
aprovada, deve merecer ampla divulgação junto
aos seus públicos estratégicos, em especial os
públicos internos. Deve ser empreendido esforço
institucional para destacar a importância da
Política como instrumento de gestão, bem como
para tornar as suas diretrizes conhecidas por toda a
comunidade e, sobretudo, para o acompanhamento
do processo de sua gradativa implementação.

A primeira providência a ser tomada, após a aprovação, consiste em tornar público o
documento integral da Política, recomendando-se que ele seja publicado nas versões impressa
e digital. Da mesma forma, deverá merecer divulgação o Plano de Implementação da Política,
que explicita as ações a serem desenvolvidas.
A versão impressa da Política e das ações para sua implementação deverá ser distribuída
de forma seletiva para representantes das diversas categorias de públicos estratégicos, e a
versão digital deverá estar acessível no Portal do IF Goiano, para consulta permanente dos
interessados, além de ser compartilhada com todos os servidores.

O engajamento dos públicos internos
O envolvimento dos públicos estratégicos, como, por exemplo, os estudantes e servidores
em geral e os terceirizados, dentre outros, é fundamental para o êxito efetivo da Política de
Comunicação. Para engajá-los e promover parcerias no processo de divulgação, informações
e materiais (textos explicativos, vídeos, depoimentos) devem ser produzidos especificamente
para esse fim e encaminhados para os diversos públicos internos do Instituto, estimulandoos a realizar o compartilhamento em suas mídias sociais. Com isso, será possível ampliar de
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forma significativa o alcance desta divulgação, visto que, em boa parte dos casos, tais públicos
têm acesso a pessoas ou grupos com os quais o Instituto não tem contato direto.
Tal esforço de divulgação e de comprometimento deve contemplar também os centros
acadêmicos e as coordenações dos cursos do IF Goiano que podem contribuir de forma
significativa para a internalização da Política de Comunicação.
O IF Goiano deve lançar mão de todos os seus canais de relacionamento (Portal institucional,
murais, cartazes, eventos, mídias sociais oficiais), para que essa divulgação ocorra de forma
abrangente e rápida, o que favorecerá a etapa posterior de implementação das ações previstas
na Política de Comunicação.

A divulgação junto aos públicos externos estratégicos e à
comunidade
É indispensável também uma ampla divulgação externa, com a utilização dos diversos
canais institucionais do IF Goiano, com o objetivo de comunicar aos públicos estratégicos e à
comunidade a existência da Política de Comunicação e dar conhecimento de suas principais
diretrizes. Esta divulgação deve enfatizar a sua importância como instrumento estratégico de
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gestão, que permitirá ao IF Goiano consolidar o relacionamento com os seus parceiros externos
e com a sociedade.
Para cumprir tal objetivo, deve envolver os meios de comunicação tradicionais (emissoras de
rádio e TV, jornais e revistas, portais) bem como as mídias sociais, chamando a atenção para
o fato de que, com a elaboração e a implementação da Política de Comunicação, o IF Goiano
se insere no seleto conjunto de instituições brasileiras que dispõem deste instrumento. É
fundamental ressaltar que ele foi resultado de um processo de construção coletiva que teve a
participação dos diversos setores e departamentos do Instituto, mas também de representantes
de diversas categorias profissionais, estudantis e de agências e assessorias goianas e de outros
estados da Federação.

A importância da DICOM e dos setores de comunicação dos campi
A DICOM e os setores de comunicação dos campi desempenham papel fundamental no processo
de divulgação e execução da Política de Comunicação.
Um planejamento específico, que contemple todas as ações previstas no documento da Política,
deverá ser elaborado imediatamente após a aprovação, com indicação de objetivos e metas e
prazos de execução.
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A DICOM e os setores de comunicação dos campi atuarão também como suporte básico para
o processo de implementação em todo o Instituto, esclarecendo dúvidas e mobilizando os
públicos internos para o efetivo comprometimento com as diretrizes definidas pela Política.

A liderança e o protagonismo dos gestores
Os gestores, tendo em vista, sua liderança e protagonismo, devem contribuir, de forma
decisiva, para os processos de divulgação, planejamento e execução das ações previstas para a
implementação da Política.
A adesão dos gestores da reitoria e dos campi é indispensável para ampliar o conhecimento
das diretrizes estabelecidas pela Política, para legitimar sua importância junto aos públicos
externos, e para favorecer o desenvolvimento das ações realizadas de forma descentralizada.

A implementação da Política de Comunicação
A implementação da Política de Comunicação se concretiza com o planejamento e execução das
ações previstas, a curto, médio e longo prazos e, para tanto, o IF Goiano pode, se for possível,
contar, inclusive, com o apoio de assessorias externas para o desenvolvimento dos produtos
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(guias ou manuais, sistemas de avaliação, como auditorias, dentre outros) indicados no
documento da Política.
O IF Goiano deve constituir uma Comissão com o objetivo específico de acompanhar o processo
de implementação da Política de Comunicação. Ela deve ser integrada por representantes dos
distintos públicos estratégicos internos, com a coordenação da DICOM, em articulação com os
setores de comunicação dos campi.
Para favorecer a realização desse trabalho, tal Comissão deverá elaborar um cronograma que
contemple as diversas ações previstas na implementação da Política, monitorando-as de forma
permanente. Recomenda-se que se reúna periodicamente, ainda que de forma virtual, para
fazer o balanço deste processo e corrigir possíveis falhas ou lacunas.
A Comissão deverá, também, elaborar um relatório semestral que indique, de forma explícita,
o estágio de desenvolvimento das ações e produtos previstos, buscando superar as dificuldades
que possam ser encontradas para sua realização.
Recomenda-se que a Comissão utilize os canais do IF Goiano para prestar contas à comunidade
do trabalho em desenvolvimento para a efetivação da Política de Comunicação.
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ANEXO

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE
COMUNICAÇÃO
Objetivo e importância do Plano
de implementação
O Plano de Implementação da Política de
Comunicação do IF Goiano incorpora os
processos, as estratégias e os produtos (guias
ou manuais, projetos de auditoria, sondagens de
opinião, por exemplo) indicados no documento

da Política de Comunicação e tem como objetivo tornar efetivas as diretrizes e recomendações
constantes deste documento.
A implementação será realizada de forma gradativa e, portanto, compreende etapas a serem
desenvolvidas a curto, médio e longo prazos, segundo prioridades que serão definidas por uma
Comissão de Implementação da Política de Comunicação - CIPCO constituída para esse fim.
Recomenda-se que tal Comissão seja integrada por representantes da DICOM e dos setores de
comunicação dos campi, bem como por profissionais que integram diversos departamentos do
IF Goiano e identificados com os diversos temas que integram a Política de Comunicação. Essa
Comissão, além de planejar os processos, as estratégias e os produtos indicados na Política,
terá como objetivo esclarecer dúvidas a respeito das diretrizes previstas no documento e
acompanhar a sua efetivação.
Os processos, as estratégias e os produtos previstos no Plano estarão sob a responsabilidade de
subcomissões específicas, designadas pela CIPCO, sob a coordenação da DICOM, que definirão,
em cada caso, o seu planejamento e a sua execução. Cada subcomissão deixará explícitos os
objetivos, metas e o tempo previsto para a conclusão de seu trabalho.
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Os processos, as estratégias e os produtos incluídos no Plano de Implementação estão a seguir
descritos, com as ações previstas, distribuídas segundo os vários capítulos que integram a
Política de Comunicação.

Plano de Implementação: ações previstas
Públicos estratégicos do IF Goiano
- Explicitar claramente os departamentos, setores ou profissionais responsáveis pela interação
do IF Goiano com os públicos estratégicos internos e externos definidos pela Política de
Comunicação, com a indicação precisa dos canais de relacionamento do Instituto a serem
utilizados para cumprir esse objetivo.
- Prever ações a serem desenvolvidas para o incremento do relacionamento do IF Goiano com
cada um dos seus públicos estratégicos internos e externos, levando em conta o seu perfil e o
seu vínculo com o Instituto.
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Comunicação com os públicos internos e canais de relacionamento
- Avaliar a eficácia dos canais de relacionamento com os públicos internos, com atenção
especial à existência ou ao funcionamento dos mecanismos de interação e participação.
- Promover a implantação da intranet, canal destinado exclusivamente ao relacionamento do
Instituto com os servidores, bem como desenvolver aplicativos para celular/telefonia móvel
com o objetivo de incrementar a interação com determinados públicos internos, estudantes e
servidores, por exemplo.
- Elaborar e manter atualizado um banco de dados e informações sobre os públicos internos,
com a indicação de seu perfil e dos canais de relacionamento a serem utilizados para promover
tal interação.
- Realizar periodicamente uma sondagem de opinião para avaliar a percepção dos públicos
internos em relação ao Instituto.
Comunicação com os públicos externos e canais de relacionamento
- Avaliar a eficácia dos canais de relacionamento com os públicos externos, com atenção
especial à existência ou funcionamento dos mecanismos de interação e participação.
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- Elaborar e manter atualizado um banco de dados e informações sobre os públicos externos,
com a indicação de seu perfil e dos canais de relacionamento a serem utilizados para promover
tal interação.
- Identificar os canais de comunicação utilizados pelos públicos externos para a divulgação de
suas atividades, posições, com atenção particular às suas manifestações em relação à atuação
do IF Goiano.
- Realizar periodicamente uma sondagem de opinião para avaliar a percepção dos públicos
externos em relação ao Instituto.
A comunicação do processo seletivo
- Promover o engajamento dos públicos internos (estudantes, servidores, dentre outros)
na divulgação do processo seletivo. Encaminhar para tais públicos, por ocasião do processo
seletivo, informações e materiais (posts e vídeos, por exemplo) que possam ser compartilhados
em suas redes sociais. Para o processo de divulgação do processo seletivo, levar em conta as
características específicas dos diversos cursos ofertados pelo IF Goiano (técnicos, superiores,
de pós-graduação) e o perfil dos potenciais interessados.
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- Reforçar a necessidade do envolvimento permanente da DICOM e dos setores de comunicação
dos campi no planejamento e divulgação do processo seletivo.
- Incrementar, durante o processo seletivo, o uso das mídias sociais e de recursos (vídeos,
áudios, peças de comunicação em geral) para ampliar a sua divulgação.
- Realizar sondagens de opinião que contemplem os potenciais interessados nos cursos do IF
Goiano e, também, os egressos, buscando avaliar a sua percepção em relação ao Instituto e aos
seus cursos em particular.
Relacionamento do IF Goiano com a mídia
- Elaborar e manter atualizado um Manual de relacionamento com a mídia, com destaque às
boas práticas a serem observadas no processo de interação com veículos e jornalistas.
- Elaborar e manter atualizado o Cadastro dos veículos e jornalistas, com atenção a editorias
específicas (educação; ciência, tecnologia e inovação; agronegócio; meio ambiente, dentre
outras) e aos profissionais que cobrem as áreas de interesse do Instituto, incluindo colunistas,
blogueiros e influenciadores.
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- Organizar a Sala de Imprensa Virtual no Portal institucional, com a disponibilização para
os jornalistas de pautas de interesse, material de divulgação (fotos, vídeos) sobre as áreas de
atuação do Instituto e informações de contato (telefone, e-mail, endereços dos campi e reitoria
e mídias sociais).
- Elaborar newsletter institucional com informações atuais e relevantes a respeito das
atividades do Instituto para jornalistas e outros públicos estratégicos.
- Elaborar um projeto de avaliação do relacionamento do IF Goiano com a mídia (Auditoria de
presença e imagem do Instituto na mídia), com a utilização de indicadores e elaboração de
relatórios periódicos.
A divulgação da pesquisa e da inovação
- Dar visibilidade à divulgação das atividades de pesquisa e inovação do IF Goiano, em especial
às dos grupos de pesquisa, os projetos de investigação realizados pelos programas de pósgraduação e os projetos de inovação.
- Elaborar o Guia de Fontes do IF Goiano, visando ao incremento da divulgação das atividades
de pesquisa e inovação.
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- Aprimorar o esforço em divulgação científica e jornalismo científico, com o apoio das
mídias tradicionais e das mídias sociais, de modo a favorecer o processo de democratização
do conhecimento científico produzido pelo IF Goiano e a legitimação do Instituto junto à
opinião pública.
- Promover eventos (cursos, workshops) em parceria com os meios de comunicação
para o envolvimento e aproximação dos jornalistas com o Instituto. Promover visitas
dos profissionais de imprensa à reitoria e aos campi para a apresentação das atividades
desenvolvidas pelo Instituto.
A comunicação da extensão
- Incrementar o esforço de comunicação da extensão, ampliando a sua presença nos canais
de relacionamento oficiais (Instituto e campi), dando destaque, sobretudo, ao impacto
sociocultural e econômico da atuação do IF Goiano e de sua ação transformadora na
comunidade e na formação do estudante.
- Ampliar a visibilidade dos parceiros do IF Goiano na comunicação das atividades ou projetos
de extensão.
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- Divulgar de forma ampla, junto aos públicos internos (servidores e estudantes, em
particular), os objetivos e a importância da curricularização da extensão, contribuindo para a
formação de uma “cultura de extensão”.
A atuação do IF Goiano nas mídias sociais
- Definir explicitamente as mídias sociais a serem utilizadas pelo IF Goiano em seu processo
de comunicação institucional e planejar a sua atuação junto a elas, com atenção inclusive ao
surgimento de novas mídias.
- Elaborar o Cadastro das mídias sociais oficiais do IF Goiano. De tal cadastro, deverão constar
informações essenciais, como o tipo de mídia social (Facebook, Twitter, Instagram etc); o
setor ou área responsável pela sua gestão, na reitoria e nos campi, e o(s) profissional(is) que
responde(m) por sua atualização e manutenção (titular e substituto para os casos de férias,
licenças entre outros), lembrando que o login e a senha de acesso devem ser compartilhados
entre esses servidores.
- Avaliar a presença e a imagem do IF Goiano nas mídias sociais (Auditoria de presença e
imagem nas mídias sociais), com utilização de indicadores e a produção de relatórios periódicos.
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- Elaborar o Guia de boas práticas em mídias sociais para orientar o trabalho dos
comunicadores do IF Goiano e dos demais públicos internos, com indicação também de normas
de conduta, tendo em vista chamar a atenção para os riscos e vantagens de sua utilização.
A gestão da comunicação em situações de crise
- Reforçar a presença estratégica da DICOM e dos setores de comunicação nos Comitês de Crise.
- Elaborar um Plano de Gestão da Comunicação que possa ser colocado em prática na
ocorrência de situações de crise.
- Definir um Programa de capacitação dos porta-vozes e fontes do IF Goiano (media training).
O planejamento e a realização de eventos
- Redimensionar a programação dos eventos previstos no Calendário de Eventos
Institucionais, de modo a otimizar esforços e recursos, o que pode ser alcançado com a
unificação dos vários seminários científicos, realizados habitualmente, em cada um dos campi,
em apenas uma unidade e uma data única.
- Produzir um Manual de Eventos, com informações básicas sobre planejamento, realização,
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divulgação e avaliação dos eventos, dando atenção especial à gestão da marca em eventos
promovidos pelo Instituto ou por parceiros externos.
- Incrementar a utilização de eventos virtuais para a divulgação das atividades de ensino,
extensão, pesquisa e inovação do IF Goiano, com a definição de um roteiro básico para o seu
planejamento, execução e divulgação.
A gestão da marca do IF Goiano
- Divulgar amplamente e manter atualizado o Manual de identidade Visual do IF Goiano
(Manual da Marca), buscando o comprometimento de todos os públicos internos com a sua
aplicação adequada.
- Exercer vigilância permanente com respeito ao uso da marca, de modo a evitar a sua
fragmentação por parte de setores e departamentos.
- Elaborar um conjunto de normas que definam a utilização da marca por terceiros (eventos e
publicações em parceria).
- Realizar ação especial junto a parlamentares e outros públicos estratégicos com objetivo de
valorizar a marca institucional e obter apoio a projetos de interesse do Instituto.
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A comunicação da memória institucional
- Constituir uma Comissão de Preservação e Comunicação da Memória Institucional para o
desenvolvimento de ações de resgate, preservação e comunicação da memória institucional do
IF Goiano.
- Elaborar Plano de comunicação da memória institucional para o desenvolvimento de ações
permanentes e associadas a datas especiais.
- Criar espaços específicos para divulgação da trajetória do Instituto na Reitoria e/ou nos
campi, inclusive em plataformas digitais.
- Promover ações (campanhas, concursos) para envolvimento de estudantes e servidores em
geral no projeto de preservação da memória institucional.
A gestão da comunicação no IF Goiano
- Ampliar e consolidar a estrutura profissionalizada de comunicação (recursos humanos e
tecnológicos) com atenção especial aos diversos campi do IF Goiano, em particular àqueles que
ainda não dispõem de profissionais específicos nesta área.
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- Implementar setor de produção de recursos audiovisuais (vídeos, em particular) tendo em
vista atender às demandas crescentes da comunicação institucional do IF Goiano, na reitoria e
nos campi.
- Incluir a DICOM e os setores de comunicação dos campi do IF Goiano no processo de tomada
de decisões que digam respeito ao desenvolvimento de ações, processos, estratégias e produtos
de comunicação.
- Favorecer a capacitação/qualificação permanente dos profissionais da DICOM e dos setores
de comunicação dos campi pela participação em cursos e workshops presenciais (inclusive in
company) ou a distância.
A internalização da Política de Comunicação
- Realizar evento para lançamento oficial da Política de Comunicação.
- Editar o documento integral da Política de Comunicação em suas versões impressa, caso seja
possível, e digital. O Plano de Comunicação deverá ter apenas uma versão digital.
- Dar ampla divulgação da Política de Comunicação junto aos públicos estratégicos, em especial
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os públicos internos, de modo a favorecer o conhecimento das suas diretrizes e conscientizar
para a importância de sua adequada aplicação.
- Constituir a Comissão para a Implementação da Política de Comunicação (CIPCO), que
irá planejar e executar as ações, estratégias e produtos previstos no documento da Política de
Comunicação, bem como avaliar o desenvolvimento do Plano de Implementação e esclarecer
possíveis dúvidas.
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