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14. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

No ano de 2007, a Assessoria de 

Comunicação (Ascom) da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia deu 

prosseguimento ao desafio de tornar 

públicas as ações da Instituição, visando 

a transparência e a prestação de contas 

à sociedade, público primordial e 

mantenedor da Universidade. O papel 

da Ascom é o de prestar um serviço 

especializado, organizando as atividades de comunicação da Instituição por meio de 

serviços estratégicos que contribuam com a imagem institucional e estabeleçam ligação 

com os públicos interno e externo.

A Ascom busca um bom relacionamento com todos os setores da Instituição, uma 

vez que a consciência de que as partes fazem à Universidade é primordial para que se 

possa desenvolver uma comunicação integrada, que atenda a todos os públicos de forma 

satisfatória. Os trabalhos de divulgação envolvem grandes ações institucionais, como o 

vestibular e o Conpex, e ações menores, a exemplo de palestras e minicursos isolados. 

Esse trabalho é feito para estreitar o relacionamento dos públicos interno externo e da 

mídia com a Universidade.

A Assessoria busca, na instituição, assuntos que possam gerar conteúdo editorial 

para a imprensa. É a forma de divulgação que garante mais credibilidade ao assunto 

tratado e não envolve qualquer negociação comercial. É importante que esse trabalho de 

relacionamento com a imprensa seja desenvolvido por profissionais especializados 

(jornalistas) porque estes conhecem as nuances e especificidades de cada meio, a melhor 

linguagem e abordagem a ser utilizada e sabem avaliar a noticiabilidade de uma atividade. 

A  Ascom da Uesb conta com jornalistas, alguns com especialização na área de Marketing, 

para que este trabalho seja desenvolvido a contendo.

Segue as principais atividades desenvolvidas pela Ascom de janeiro a outubro de 

2007.

14.1 Jornalismo

14.1.2 Produção de releases

O release é o principal produto de uma Assessoria de Imprensa – parte da Assessoria 

de Comunicação que se destina ao relacionamento com a mídia. Assim como a produção de 

textos em jornais e revistas, rádios e televisões seguem um padrão próprio do meio, o release 

também possui parâmetros específicos. O fato de apresentar os assuntos do ponto de vista da 
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instituição não impede que o release seja caracterizado como texto jornalístico. É importante 

seguir linguagem jornalística e os padrões e normas técnicas da área para que se enquadre ao 

formato e seja melhor compreendido pelos jornalistas das redações.

Destinado aos veículos de comunicação, o release tem a função de levar às 

redações notícias relevantes sob a ótica da instituição, podendo ser aproveitado como 

pauta e sugestão de entrevistas e informações complementares, que podem levar a 

matérias mais aprofundadas sobre determinado assunto. Um bom release deve ser 

notícia do ponto de vista da publicação a que se destina, observando os critérios de 

noticiabilidade dos fatos e a relevância da informação para a sociedade.

A Ascom da Uesb disponibiliza no site da Instituição todos os releases produzidos 

pela equipe de Jornalismo. Esses textos também são encaminhados a um banco de e-

mails com mais de 10 mil endereços, divididos de acordo com a área de interesse do 

receptor. Em 2007, foram produzidos 828 releases.

Gráfico 25: Releases produzidos por mês

14.2 Agendamento de entrevistas

A Assessoria de Comunicação é responsável também pelo agendamento de 

entrevista de membros da Universidade com a mídia. Quando solicitado pelo entrevistado, 

ou a se tratar de entrevistas em rádio e televisão principalmente, um profissional da Ascom 

acompanha a entrevista para possíveis orientações necessárias ao entrevistado, como 

posicionamento diante da câmera, por exemplo.

De janeiro a outubro de 2007, a Acom intermediou o agendamento de 133 

entrevistas para os mais diferentes meios como televisões, rádios, revistas, jornais e sites. 

14.3 Publicações institucionais (house-organs)

As publicações institucionais ou house-organs são produtos da assessoria de 

comunicação voltados para os públicos interno e/ou externo. Elas têm caráter 
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notadamente jornalístico e são produzidos com o sistema de comunicação institucional.

Até o presente momento, foram produzidos três boletins institucionais, dois 

voltados para o público interno, nas edições dos meses de abril e maio (única edição) e 

outra de novembro, com tiragem de três mil exemplares cada, e um para públicos interno e 

externo, especial sobre aprovação de emendas parlamentares que beneficiam a Uesb.

14.4 Clipping

Feita a distribuição dos releases, o passo seguinte é a coleta e arquivamento de 

todo o material publicado sobre a instituição e o balanço do que foi ou não veiculado. Essa 

atividade é chamada de clipping ou clipagem e tem a função de mapear as notícias 

publicadas sobre a instituição nos veículos de comunicação a fim de verificar como a 

imagem da Universidade está sendo difundida para a sociedade Por meio do clipping, a 

Ascom tem controle sobre possíveis informações inverídicas ou distorcidas publicadas na 

imprensa e pode se posicionar sobre possíveis retificações ou traçar estratégias para 

contornar o problema e esclarecer a sociedade.

De 1º de janeiro a 10 de outubro de 2007, foram publicadas cerca de 280 notícias 

sobre a Uesb na imprensa.

14.5 Publicações de Avisos de Licitação

Cabe também à Assessoria de Comunicação intermediar a compra de espaços 

comerciais em veículos de comunicação. No ano de 2007, foram divulgadas em espaços 

comerciais oito avisos de licitação, entre pregão presencial, leilão, tomada de preço e 

concorrência.

Pregão Presencial n° 001/2007, divulgado no jornal A Tarde no dia 13/01/07

Pregão Presencial n° 002/2007, divulgado no jornal A Tarde no dia 13/01/07

Leilão n° 001/2007, divulgado no jornal A Tarde no dia 11/01/07

Tomada de Preço n° 001/2007, divulgado no jornal A Tarde no dia 12/06/07

Concorrência n° 002/2007, divulgado no jornal A Tarde no dia 26/07/07

Tomada de Preço n° 002/2007, divulgado no jornal A Tarde no dia 03/08/07

Tomada de Preço n° 003/2007, divulgado no jornal A Tarde no dia 07/11/07

Tomada de Preço n° 004/2007, divulgado no jornal “A Tarde” no dia 08/12/07

14.6 Materiais gráficos

O desenvolvimento e as providências para confecção de materiais gráficos 

constituem-se também atividades da alçada da Ascom. Dentre os materiais gráficos 

confeccionados via Ascom, estão banners, faixas e outdoors.
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14.7 Banner

Os banners são feitos tendo em vista a apresentação de trabalhos acadêmicos, 

desde que solicitados por um setor administrativo, dados institucionais e materiais de 

caráter promocional. 

Até outubro de 2007, foram confeccionados 53 banners pela empresa licitada da 

Universidade.

14.8 Faixa

As faixas constituem-se no meio de divulgação pago mais solicitado para promoção 

de eventos e comunicados gerais da Uesb. Por se tratar de um meio mais barato se 

comparado à banners e outdoors, as faixas tem sido muito utilizadas pela Instituição.

Até outubro de 2007, foram confeccionadas 137 faixas pela empresa licitada da 

Universidade.

14.9 Outdoor

Outdoor é a mídia de rua com maior visibilidade. Na Uesb, é utilizada para 

divulgações institucionais e de eventos. Por ter um valor mais elevado do que o de faixas, é 

menos utilizado.

Até outubro de 2007, foram confeccionados 120 outdoors pela empresa licitada da 

Universidade.

14.10 Produção de arte de materiais gráficos

A equipe da Central de Home Page (CHP) da Ascom vem desenvolvendo artes para 

eventos institucionais da Uesb. Segue relação do que foi feito até o momento.

14.10.1 Conpex 

Folder

Cartaz

Outdoor

Certificado

Banner

Pop up

Caneta

Camisa

Pasta

Bloco de notas
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Crachá

Panfleto

Faixa

14.10.2 Campanha do Agasalho

Cartaz

Panfleto

Faixa

Outdoor

Banner

Pop up

Supervisão de vídeo para veiculação na TV 

14.10.3 Vestibular Uesb 2008 (acompanhamento de trabalho desenvolvido por agência 

de publicidade)

Testeira para estande no Festival de Inverno Bahia

Cartaz

Panfleto

Bloco de notas

Outdoor

Caneta

Pasta

Porta-documento

Régua

Camisetas

Vídeo para veiculação na TV

14.10.4 Projeto Cinema Eis a Questão

Cartaz

Panfleto

Banner

Camisa

Folha de Cinema

Faixas

14.10.5 Demais artes

 Volta às aulas – Campanha contra o trote violento: outdoor

Dia do professor: outdoor

PRARH: cartões de aniversário 

Mestrado em Engenharia de Alimentos: folder e cartaz
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Mestrado em Zootecnia: folder e cartaz

Mestrado em Agronomia: folder e cartaz

Banco de Dentes do curso de Odontologia: panfletos

Programa de Treinamento e Desenvolvimento dos Servidores da Uesb: folder

Prêmio do Crea – Outdoor

“Educação, esse é nosso melhor presente” (Natal) - Outdoor

 

14.11 Central de Home Page

A Central de Home Page (CHP) é responsável pelo desenvolvimento e pela 

atualização da página da Uesb e de todas as suas subpáginas. Faz ainda a melhoria do 

sistema de gerenciamento da Ascom e prestação de serviço de hospedagem aos 

professores e eventos que tenham vínculo com a Instituição. 

De janeiro a outubro de 2007, foram desenvolvidas 22 novas páginas, que são:

Site da Coopasub

Site da 13ª Semana do Administrador

Site do Vestibular

Site do Mestrado em Memória

Site do FestUesb

Site do Festival de Música

Site do Conpex

Site da TVE Uesb

Site da III Semana de Pedagogia

Site da I Semana de Educação Física

Site do Seminário de Pesquisa em Comunicação

Site da III Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira

Site de Zootecnia 25 anos

Site de Agronomia 25 anos

Site do VII Colóquio do Museu Pedagógico

Site do IV Encontro Estadual de História - Anpuh

Site da II Semana de Música

Site da IV Semana de História

Site do Fórum de Debates sobre Povos e Culturas das Américas

Site do Simpósio sobre Reflorestamento

Site do I Fórum Nacional de Discurso e Textualidades

Site do ERBASE 2007
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