
Manual para
solicitação
de apoio na
divulgação
de eventos



Olá!



O manual para solicitação de apoio na divulgação de eventos
é um documento que orienta o melhor caminho para solicitar
ajuda ao setor de Comunicação, Cultura e Eventos para dar
visibilidade às ações promovidas pela comunidade
acadêmica.

O setor busca sempre contribuir para que a universidade e
as iniciativas promovidas ou apoiadas pela UFJF-GV alcancem
o maior número de pessoas e cumpra com a missão de
tornar o campus cada vez mais conhecido, presente e
relevante na região.

Estamos sempre à disposição e esperamos que as
orientações aqui dispostas possam contribuir para o sucesso
da sua iniciativa!



Não sei como solicitar a divulgação
do meu evento!



Basta acessar o site ufjf.br/comunicacaogv e preencher o
formulário. No site estão todas as informações sobre este e
outros serviços oferecidos pelo setor.

Comunicação, Cultura e Eventos - Campus GV

https://bit.ly/38TZxZl


Com a solicitação enviada, a nossa equipe providenciará o
material de divulgação e a publicação nas mídias da
universidade.

Caso sejam necessárias mais informações, o setor entrará
em contato pelo e-mail informado no formulário.



As solicitações devem ser enviadas com antecedência.
Portanto, é importante estar atento aos prazos informados
no formulário e no site do setor de Comunicação, Cultura e
Eventos.



CONFIRM
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Já tenho as artes prontas. Quero
apenas a divulgação nas mídias da
universidade. Como fazer?



O formulário conta com um espaço específico para isso, em
que você informa que já possui o material de divulgação
pronto. Você poderá anexar os arquivos durante o
preenchimento do formulário para que a divulgação seja feita
nas redes sociais da universidade.

Divulgação do evento

Já tenho os banners de divulgação.

Quero que o setor desenvolva o material de divulgação.

Divulgação commaterial fornecido pelo solicitante

Anexe o material de divulgação para o evento.



Posso enviar uma solicitação por
WhatsApp ou redes sociais?



Meu evento é o mais importante!

Não! O meu é mais relevante!

Tenho que ter prioridade!

Faz para mim até amanhã?

Só dessa vez. Rapidinho você faz!



Não, pois dessa forma seria inviável organizarmos e
distribuirmos as demandas adequadamente.



São mais de 300 professores nos 2 institutos,
aproximadamente uma centena de projetos de extensão,
11 departamentos, 10 cursos de graduação, 5 de pós-
graduação, dezenas de grupos de estudo e pesquisa e todos
os setores administrativos.

Precisamos dar suporte a todos, além de contratos, licitações
e outras atividades inerentes à própria rotina do setor.



Assim como as cartas que chegam aos Correios, as
demandas que chegam através do formulário são
organizadas e classificadas. Cada tipo de demanda
segue um fluxo próprio.



Sou eu quem escolho como será
feita a divulgação?



Cada profissional possui o conhecimento necessário para
atuar em sua área da melhor forma, levando em
consideração a realidade de seu local de trabalho, suas
possibilidades e limitações.



Os profissionais do setor são os responsáveis pela análise e
definição das formas de divulgação dos eventos.



Dúvidas? Sugestões?

Estamos sempre à disposição no e-mail
comunicacao.gv@ufjf.edu.br.
Acesse também o site ufjf.br/comunicacaogv.
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