
A comunicação é uma excelente ferramenta para o compartilhamento de informações junto ao

público de interesse de uma instituição. Já pensou no quanto é importante ter suas ações

divulgadas na universidade? Fique de olho nestas dicas que separamos para você.

 

#Dica1 - Atente-se para a publicação de conteúdos, projetos e

eventos da sua unidade!

 
Pelo site da UFF, você pode inserir informes administrativos e

acadêmicos, criar eventos e sugerir pautas para a seção de

notícias do site e também para o informativo eletrônico 'Comunica

UFF' . 
 

 

Para incluir informes e eventos, a unidade precisa ter um gestor de conteúdo com login e senha.

Caso queira saber quem é o gestor de conteúdo do seu setor ou solicitar o cadastro, envie um e-

mail para ciscs@id.uff.br. 
 

 

Ah! E não se esqueça, sugira pautas para os veículos de comunicação da universidade. 

Preencha o formulário.

 

#Dica2 - Esteja presente nas redes sociais!

 

Compartilhe conteúdos relevantes no Facebook, Instagram, Twitter e

outras mídias. As redes sociais são excelentes canais para entrar

em contato, sobretudo, com os estudantes. Envie sua ideia via

 
Afinal de contas, você sabe o que é comunicação? 

 Temos dicas de ouro para você!

Não quero receber
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inbox/caixa de mensagem do Facebook Oficial da UFF. A galera de

mídias sociais vai analisar a sua proposta. 
 
 

Aproveite também para se atualizar quanto aos tipos de publicação

mais atraentes nesses veículos. 

Faça o treinamento de mídias sociais da UFF, voltado

especificamente para as pró-reitorias, superintendências e unidades

acadêmicas. 
 
 

#Dica3 - Seja visto nas TVs espalhadas pelos campi da UFF!
 

 
Nas TVs da UFF, podem ser veiculados dois tipos de informações.

Primeiro, os informes e eventos publicados no site pelas próprias

unidades e também os vídeos da playlist do canal oficial da

universidade no Youtube. 
 

 

Conecte a TV da unidade em uma rede de conexão à internet sem fio e acesse www.uff.br/tv ou

entre neste link http://bit.ly/2eQHwD2 para rodar a playlist dos vídeos no Youtube. 
 

#Dica4 - Planeje seu evento com antecedência!

 

Conte com o apoio da equipe da Divisão de Gestão de

Relacionamentos para organização do seu evento. Saiba sobre

roteiros e apresentação de cerimônias e empréstimo de materiais

pelos telefones (21)2629-5046/2629-5048 ou e-mail

conhecauff@gmail.com. 
 

 

Solicite também a criação do layout do convite eletrônico do seu evento. Envie o nome da

cerimônia, data, horário, local e nome do setor que convida para o e-mail ciscs@id.uff.br. 
 

 

Confira todas as informações sobre os canais, serviços e diretrizes de comunicação da

universidade nos nossos manuais.

Receba as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail.

Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.
Dúvidas e sugestões de pauta: ciscs@id.uff.br ou 2629-5298

Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos da Universidade Federal Fluminense
 

Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui
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