


No site da UFF, há uma área para divulgação dos informes acadêmicos e administrativos, além 

dos eventos institucionais. Essas publicações só podem ser feitas pelos gestores de conteúdo, 

que são servidores parceiros da comunicação.  

Se você é gestor de conteúdo do site, fique atento ao passo a passo e às dicas abaixo. Caso o 

seu departamento ainda não tenha um servidor responsável por este tipo de publicação no site, 

veja como é fácil solicitar o cadastro nesta página: www.uff.br/cadastro.  

Vamos às informações? 

1º) Acesse a página www.uff.br/membrosuff e insira seu login e senha de acesso.

2º) Ao acessar, você irá visualizar os comandos permitidos para publicação, de acordo com

o perfil habilitado. Aqui, vamos falar das principais áreas: eventos e informes. Os gestores de 

conteúdo das escolas, institutos, faculdades e departamentos administrativos, geralmente, só 

podem criar eventos. Já os gestores, que atuam em Pró-reitorias e Superintendências, podem 

publicar tanto eventos quanto informes institucionais.

3º) Se o seu perfil estiver habilitado apenas para publicação de eventos, você deve saber:

#Dica 1: Eventos são todas as atividades de cunho institucional organizados pelas unidades 

acadêmicas e administrativas, com data, horário, local e programação definidos. 

Ex: congresso, seminário, palestra, debate, roda de conversa, simpósio, feira e etc. 

#Dica 2: Quanto mais informações você inserir, mais atenção você despertará no seu público-alvo.

Atente-se para a data, horário e local. No campo “corpo do texto”, apresente melhor a atividade, o 

objetivo e para quem se destina. Insira também a programação e a ficha de inscrição, caso haja.

#Dica 3: Mas, cuidado! Não se esqueça que somos todos UFF. Veja os exemplos:

Evite: Divisão de Comunicação Interna/SCS organiza evento xxx
Use: UFF realiza evento xxx. No final do texto, insira “A organização do evento é da Divisão de 
Comunicação Interna/SCS

4º) Mas caso o seu perfil também esteja habilitado para a publicação de informes, além de 

eventos, você deve saber: 

#Dica 1: Informes classificam-se como conteúdos de caráter acadêmico ou administrativo, como 

editais, projetos relevantes e institucionais, avisos urgentes e outros. 

#Dica 2: Evite o uso de siglas de setores/unidades no título. 

http://www.uff.br/cadastro
http://www.uff.br/membrosuff


#Dica 3: O informe deve ser útil e relevante para o maior número de pessoas. Logo, não devem 

ser usados para promoção pessoal/setorial. Evite títulos como: "SCS promove treinamento de 

mídias sociais". Prefira: "UFF promove treinamento de mídias sociais".

#Dica 4: Caso você tenha algum conteúdo com características de informe para inserir no site e 

não tenha o perfil habilitado para este tipo de publicação, entre em contato com o gestor de 

conteúdos da Pró-reitoria ou Superintendência relacionada ao assunto que pretende compartilhar 

com a comunidade acadêmica.  

Bem, já que compartilhamos algumas dicas, queremos saber: você está preparado para contribuir 

com a difusão de informações na UFF? Apostamos que sim! Dúvidas e sugestões, entre em 

contato ciscs@id.uff.br  . 

mailto:ciscs@id.uff.br

