


Ao longo do ano de 2015 foram desenvolvidas diversas atividades que serão 
apresentadas neste relatório, divididas na seguinte lógica: 

Comissão de Comunicação Institucional 
 

Criada em abril de 2015 com objetivo de divulgar atividades de ensino, pesquisa 
e extensão do Campus Joinville, nos âmbitos interno e externo. 

Ações Informação Relacionamento 



INFORMAÇÃO 

Diagnóstico Institucional 
Diagnóstico Institucional de Comunicação do Campus 
Joinville com objetivo de conhecer a situação da 
comunicação no momento em que a comissão foi instituída. 

RELACIONAMENTO 

Pesquisa de Comunicação Externa - Alunos 
Pesquisa sobre estudantes Campus Joinville com objetivo de 
conhecer melhor esse público 

Diretoria Geral de Comunicação 
Aproximação do Campus com o Departamento de Comunicação 
da Sede através de reuniões e compartilhamento de informações; 
Encaminhamento de notícias para o site da UFSC. 

Rádio Educativa Joinville Cultural 
Efetivação do convênio com a Rádio Educativa Joinville Cultural 
através de contatos, releases e participação no conselho da Rádio 



AÇÕES 

Dia do Professor 
Confecção do Cartão Personalizado e distribuição de 
bombons entre os Docentes do Campus no dia 15/10. 

Calendário 
Criação de uma agenda na ferramenta GoogleCalendar com 
aniversário, datas comemorativas e eventos relevantes para 
o Campus que pode ser compartilhada com interessados. 

Guia do Estudante 
Contato com a Editora Abril para efetuar a correção das 
informações sobre os cursos do Campus Joinville no Guia 
do Estudante. 

Eventos 
Elaboração e envio de releases para imprensa interna e 
externa dos eventos: FAM, DUNA, CONEMB e debate dos 
candidatos à reitoria. Divulgação e acompanhamento dos 
eventos na página do Facebook.  

Redes Sociais 
Gerenciamento da página do Campus no Facebook: 
atualização de notícias e contato com pessoas que 
enviam mensagens com dúvidas ou sugestões. 

Divulga CEM 
Manutenção do boletim quinzenal Divulga CEM com foco 
no público interno e como fonte para posts na página 
quando de relevância externa. 

Sessão de fotos nos laboratórios 
Sessão de fotos nos blocos B, C e D, com a colaboração da 
STAE Juliana, para tirar fotos dos laboratórios. Algumas fotos 
participaram do projeto #UFSC365  no Instragram.  

Levantamento de projetos 
Atendimento a solicitação do Grupo RBS à Diretoria Geral de 
Comunicação, no qual listamos os principais projetos de pesquisa 
e extensão do Campus e contato de seus responsáveis para 
possíveis matérias na mídia. 



2.352 pessoas curtem a página 

Página criada por um aluno em  2011e transferida para 
a gestão da Comissão de Comunicação Institucional em 
22/6/2015, com o objetivo de utilizá-la como canal de 
divulgação das atividades e destaques do Campus 
Joinville. 

(30.000 Univille | 4.000 Unisociesc) 

REDES SOCIAIS 
Facebook: /ufscjoinville 

Média de alcance no período: 1.021 pessoas 
(média anterior: 481 pessoas) 

52 Posts: Média de 2 posts por semana 



http://joinville.ufsc.br/divulga-cem/


https://www.facebook.com/ufscjoinville
https://www.facebook.com/ufscjoinville


Vestibular  

Manter informações atualizadas e organizadas em sites e guias 

Divulgação dos cursos na mídia, em feiras, em ações abertas à comunidade 

Divulgação do Vestibular do Campus Joinville 

Comunidade 
Apoio na divulgação de atividades envolvendo escolas da região 

Divulgação e interação através de redes sociais 

Elaboração de releases para envio à imprensa 

Ações previstas 



Processos Internos 

Criação e divulgação do Fluxo de Comunicação 

Criação de um novo layout para o Divulga Cem 

Manual de Divulgação de notícias e eventos 

Compartilhamento de  Informações com DGC e demais Campi 

Criação de clipping de noticias sobre o Campus Joinville 

Divulgação Interna 

Ações em datas especiais (Dia do Servidor,  do Professor, do Estudante) 

Promoção da hashtag #UFSCJoinville 

Manutenção e melhoria do site do Campus 

Ações previstas 



Áreas de atuação 

da comissão 

Clipping Pesquisas 
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