




1882 – Qualidade dos serviços das ferrovias norte-americanas 
“O público que se dane” - William Henry Vanderbilt 

Informações empresariais tratadas pelas empresas para atingir a opinião pública

Assessoria de Imprensa

Assessoria de Imprensa de instituição pública

“Comunicação organizacional, como objeto de pesquisa, é a disciplina que estuda como se 
processa o fenômeno comunicacional dentro das organizações no âmbito da sociedade 
global. Ela analisa o sistema, o funcionamento e o processo de comunicação entre a 
organização e seus diversos públicos” (Margarida Kunsch, 2003).



Quais as funções do site da sua unidade enquanto um 
veículo de comunicação institucional?



Comunicação Pública

❏ Processo comunicativo focado no interesse público e sociedade cidadã

❏ Ação indispensável à democracia

❏  Construção da cidadania

“Comunicação pública é uma estratégia ou ação comunicativa que acontece quando o 
olhar é direcionado ao interesse público, a partir da responsabilidade que o agente tem 
(ou assume) de reconhecer e atender os direitos dos cidadãos à informação e 
participação em assuntos relevantes à condição humana ou vida em sociedade”

Marina Koçouski, 2013



Para quem você fala?

❏ Público interno 

❏ Público externo

Qual a melhor forma que falar com cada público?

❏ Site da unidade/órgão

❏ Redes sociais 

❏ E-mail marketing 

❏ Mural



Elementos Renováveis

Banner
Apresentar de maneira destacada campanhas e informações importantes e 
relativamente fixas do site
Ex: Campanhas institucionais, informações sobre matrícula

Notícias
Espaço reservado para a publicação de notícias institucionais, notas, comunicados que 
não sejam fixos, informações sobre fatos recentes da unidade/órgão.
É preciso que seja dada atenção especial para a atualização desse menu
Ex: Informe sobre fechamento do prédio para dedetização, prêmios recebidos por 
professores/alunos, replicação de notícias de interesse da unidade/órgão…

Eventos
Nesse espaço devem ficam cadastrados as atividades promovidas pela unidade/órgão 
ou de outras instituições de ensino…

Inscrições abertas
Além de inscrições para os cursos da unidade,  podem ser incluídos editais de agências 
de fomento (como a Fapeg ou a Capes) e das pró-reitorias (edital de seleção de 
estagiários, auxílio-moradia… 



Órgãos Administrativos
❏ -Alunos
❏ Docentes
❏ Servidores Técnico-administrativos
❏ Aposentados
❏ Ex-alunos
❏ Fornecedores de materiais

Unidades Acadêmicas
❏ Alunos?
❏ Docentes?
❏ Servidores técnico-administrativos?
❏ Público externo?

❏ Especialização
❏ Pós-graduação
❏ Futuros alunos
❏ Ex-alunos



Sugestão de menus fixos para órgãos

➔ Apresentação
❏ Equipe (nomes, cargos, telefones, e-mails…)
❏ Estrutura (organograma, departamentos…)
❏ Objetivos (o que vocês fazem?)
❏ Histórico (se for julgado pertinente)

➔ Documentos
➔ Links úteis
➔ Fotos
➔ Formulários
➔ Serviços 

❏ Tutoriais
❏ Dúvidas Frequentes

➔ Sites vinculados
➔ Sistemas

❏ Tutoriais



Elementos fixos
Sugestão para Unidades Acadêmicas
Sobre a unidade 
❏ Direção
❏ Servidores (TAE e Docentes)

Ensino

Pesquisa

Extensão

Graduação

Espaço do estudante

Pós-graduação

Reserva de salas

Publicações



Pensan
do a prática













P
roduzindo conteúdo

Produzindo conteúdo



O que é uma notícia?

“o conjunto de elementos através dos quais o órgão informativo controla e gere a 
quantidade e o tipo de acontecimentos dentre os quais há que selecionar as notícias” 
(Mauro Wolf 2003)

“o relato de fatos ou acontecimentos atuais, de interesse e importância para a 
comunidade, capaz de ser entendido pelo público” (Graça Monteiro 2003)

Para a teoria democrática: “o jornalismo é visto como um serviço público em que as 
notícias são alimento de que os cidadãos precisam para exercer os seus direitos 
democráticos. O jornalismo […] equipa os cidadãos com ferramentas vitais ao exercício 
dos seus direitos e voz na expressão das suas preocupações” (Nelson Traquina 2012)



A ESTRUTURA DA NOTÍCIA

1. TÉCNICA DA PIRÂMIDE INVERTIDA

- A informação mais importante no topo e 
depois seguir a ordem decrescente de 
importância

Qual motivo?

- Facilita o entendimento e vai direto ao ponto.

- O leitor quer saber exatamente do que se trata antes de seguir a leitura

- Origem: a oralidade popular.



A ESTRUTURA DA NOTÍCIA

2. AS SEIS PERGUNTAS BÁSICAS DA NOTÍCIA

❏ A notícia deve responder seis perguntas básicas: QUEM, O QUÊ, ONDE, 
QUANDO, POR QUÊ, COMO

❏ As perguntas devem orientar o processo de apuração das informações.

❏ As perguntas são estruturadas a partir de uma ordem de hierarquização: a 
informação mais importante ou interessante sempre deve estar no primeiro 
parágrafo.

❏ No corpo da notícia desenvolve-se gradualmente a informação: em cada 
parágrafo uma informação que vai se tornando cada vez mais trabalhada e 
detalhada.





QUEM, O QUÊ, ONDE, QUANDO, POR QUÊ, COMO

EXEMPLO 1:

O Reitor da UFG, Edward Madureira, participou no dia 18 de abril do Seminário Internacional 
Instituições de Ensino Superior e Desenvolvimento Regional: parcerias, iniciativas e 
perspectivas, realizado na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). O evento foi organizado 
pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes). Também 
participou do evento a presidente da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Goiás, a 
professora da UFG, Zaíra Turchi, representando o Conselho Nacional das Fundações de 
Amparo a Pesquisa (Confap).



QUEM, O QUÊ, ONDE, QUANDO, POR QUÊ, COMO

EXEMPLO 2:

Os novos servidores da UFG, ainda em estágio probatório, foram recepcionados nesta 
quarta-feira (19/4) no “Curso Introdutório Técnico Administrativos em Educação”. Durante 
o encontro, os servidores foram apresentados às unidades administrativas de auxílio e 
orientados em relação ao curso online, vinculado à Plataforma Vias. Também puderam 
conhecer a função e os benefícios da entidade sindical.

https://vias.ddrh.ufg.br/


QUEM, O QUÊ, ONDE, QUANDO, POR QUÊ, COMO

EXEMPLO 3, há exceções:

O funcionamento dos programas de iniciação científica e tecnológica, os impactos positivos 
das pesquisas científicas para a sociedade e as ferramentas complementares e essenciais 
para a inovação foram alguns dos assuntos abordados na palestra Iniciação científica - por 
que fazer?. O evento ocorreu nesta quinta-feira (19/4) no auditório da Agência UFG de 
Inovação.



INFORMAÇÃO MAIS IMPORTANTE OU INTERESSANTE: COMO 
IDENTIFICAR?

  O primeiro parâmetro deve ser sempre o nosso LEITOR, qual fato interessa a este, 
interfere em sua vida, sua compreensão de mundo.
  O segundo parâmetro, a função social da notícia e da reportagem. A lealdade com a 
sociedade.

A partir destes parâmetros é possível dimensionar e identificar o fato ou informação que 
dará origem ao LEAD e consequentemente ao TÍTULO, ou seja, é possível identificar o 
GANCHO.



O QUE É MAIS IMPORTANTE OU 
INTERESSANTE?

- Questione os dados e as informações. Só depois construa o primeiro parágrafo tendo 
como base a escrita do Lead.



REGRAS BÁSICAS DO LEAD
(PRIMEIRO PARÁGRAFO DA NOTÍCIA)

 Verbo central: Pretérito Perfeito (passado), presente, raramente no futuro ou futuro 
próximo.

 Não começa pelo verbo.

 Começa pelo sujeito ou circunstância mais importante.

 Trata de deslocamentos (ir), transformações (fazer), enunciações (dizer)



ESTRUTURA INTERNA DA NOTÍCIA

- se o mais relevante é o sujeito da oração principal, começa-se pelo sujeito:

Primeira estudante indígena defende mestrado na UFG
Por Carolina Melo

A pesquisadora Mirna Anaquiri é a primeira mestre indígena da Universidade

Mirna Marinho da Silva Anaquiri é a primeira estudante indígena a defender o 

mestrado na Universidade Federal de Goiás (UFG). Com o estudo autobiográfico “Que 

memórias me atravessam?”, a pesquisadora discutiu o esvaziamento da cultura 

indígena no espaço escolar e, nesse sentido, trabalhou com a perspectiva da 

desconstrução dos estereótipos da imagem dos povos originários, especialmente da 

mulher indígena, no ensino fundamental. Ao longo de sua defesa, que ocorreu 

quinta-feira (14), a conquista histórica foi celebrada por um auditório diversificado, 

que tecia a imagem da rede de solidariedade entre comunidades quilombolas, 

indígenas, escolar e universitária.



Servidor conquista Campeonato Brasileiro de Aquathlon
Por Patricia Veiga

O servidor técnico-administrativo do Instituto de Matemática e Estatística 

(IME), Wagner Ferreira Lemes, foi destaque em competição esportiva. O atleta 

disputou o Campeonato Brasileiro de Aquathlon e conquistou o segundo lugar 

na faixa-etária de 60 a 64 anos. O evento, realizado no dia 8/4, domingo, na 

cidade do Rio de Janeiro, contou com prova de 1 quilômetro de natação e 

mais 5 quilômetros de corrida. Cerca de 230 atletas participaram da atividade, 

que é organizada pela Confederação Brasileira de Triathlon (CBTRI).



- se o mais relevante é o verbo (a ação), começa-se pelo sujeito ou pelo complemento 
do verbo; se o mais relevante é o objeto direto, constrói-se o período na voz passiva;

Duzentos mil hectares de matas amazônicas foram queimadas pela Companhia de 
Reflorestamento Belanatureza, que pretende plantar eucaliptos e criar gado em sua 
propriedade no Município de Desesperança, na margem esquerda do Rio Negro.



- Discurso direto:
Posse de nova diretoria é marco histórico na Faculdade de Direito
Por Luiz Felipe Fernandes Neves

"Sou a primeira mulher a dirigir esta casa, mas esse não é o único significado social e 

político. Sou também a primeira mulher negra, nordestina e comunista a dirigir esta 

casa". O discurso emocionado e contundente, que marca um momento histórico na 

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás (FD/UFG), foi feito pela nova 

diretora da unidade, professora Bartira Macedo de Miranda Santos, que tomou posse 

nesta terça-feira (1/8), junto ao vice-diretor, professor Saulo de Oliveira Pinto Coelho, 

em cerimônia realizada no Salão Nobre da FD. O mandato da nova diretoria é de 

quatro anos.



- Discurso indireto

Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou em um 
debate em Cambridge, EUA, que há uma “operação abafa” para tentar impedir o 
combate à corrupção. Segundo ele, desde que ficou claro que o tribunal vai limitar 
fortemente o foro privilegiado, o foco foi para tentar alterar a jurisprudência da corte, 
para acabar com a obrigatoriedade da prisão de réus após a condenação em segunda 
instância — o objetivo seria fazer com que a prisão só ocorresse após o trânsito em 
julgado, ou seja, que todos os recursos sejam esgotados.



TÍTULO 
ELE TAMBÉM FAZ PARTE DA PIRÂMIDE INVERTIDA

•Ponto que define a continuidade da leitura. Tenha cuidado.Deve chamar a atenção, gerar 

interesse do público

•Deve fazer sentido com o tema central. Captar a essência da notícia: Palavra, locução ou 
frase que identifica a matéria.
•Contém as notações essenciais do LEAD.



Macetes: Título de notícia

❏ O título bom e adequado será sempre com poucas palavras. 
❏ Deve captar a essência da notícia. 
❏ Deve conter o verbo (campos semânticos: deslocamentos - ir; transformações - fazer; 

enunciações - dizer)
❏ Priorize o verbo no presente.
❏ Não comece com artigos.
❏ Nunca use ponto final.



Exercícios de fixação



CRIE UM TÍTULO:
O reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Edward Madureira Brasil, se reuniu 
nesta terça-feira (17), com professores, técnico-administrativos e estudantes da 
Universidade Federal de Catalão (UFCAT). A reunião atualizou a comunidade 
universitária sobre o processo de transição e implantação efetiva da nova 
universidade, a partir da Lei 13.634, sancionada em 20 de março de 2018.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13634.htm


Reitor da UFG se reúne com comunidade da UFCAT



CRIE UM TÍTULO:
O funcionamento dos programas de iniciação científica e tecnológica, os 
impactos positivos das pesquisas científicas para a sociedade e as ferramentas 
complementares e essenciais para a inovação foram alguns dos assuntos 
abordados na palestra Iniciação científica - por que fazer?. O evento ocorreu nesta 
quinta-feira (19/4) no auditório da Agência UFG de Inovação.



Estudantes descobrem o universo da iniciação científica



CRIE UM TÍTULO:
O professor do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás 
(INF/UFG) Marcelo Ricardo Quinta recebeu o prêmio “Top Innovator 2017” da 
companhia Intel. Ele faz parte de um grupo de pesquisadores que atuam no 
mercado de inovação de software intitulado Intel Innovators.

https://software.intel.com/en-us/intel-software-innovators/overview


Professor do INF ganha prêmio da Intel



CRIE UM TÍTULO:
Representantes da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, 
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima) se 
reuniram nesta segunda-feira (9/4) para dar continuidade às 
discussões sobre possibilidades de parcerias entre as duas instituições. 
Uma das demandas apresentadas pelo superintendente executivo de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Secima, Paulo Humberto 
Guimarães Araújo, diz respeito ao apoio técnico que a Universidade 
pode oferecer aos Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios de 
Impacto Ambiental (EIA/Rima). Trata-se de documentos técnicos 
elaborados por equipes multidisciplinares, com o objetivo de avaliar 
as implicações ambientais de determinados empreendimentos.



UFG e Secima discutem parceria na área ambiental



Construa uma notícia






















