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RESUMO 
 
 

Este trabalho objetiva compreender como tem ocorrido a Comunicação 
Institucional na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Trata-se de um 
estudo de caso com caráter exploratório, envolvendo pesquisa bibliográfica, 
documental, e levantamento de informações junto aos sujeitos pesquisados. 
Como instrumento de pesquisa, foi utilizado um roteiro de entrevista 
semiestruturada, e os dados coletados na pesquisa de campo foram tratados, 
codificados e categorizados para a realização de uma análise temática 
comparativa. Foram ouvidos gestores da Escola Agrícola de Jundiaí, 
Faculdade de Ciências do Trairi, do Centro de Ensino Superior do Seridó 
(CERES) de Currais Novos e do CERES de Caicó e profissionais de 
comunicação de veículos de rádio e TV dos municípios de Santa Cruz, Currais 
Novos e Caicó. No Campus Central da UFRN foram entrevistados gestores e 
profissionais da Superintendência de Comunicação, além de um levantamento 
das assessorias de imprensa existentes. Para compreender melhor a 
comunicação no âmbito das organizações, buscamos o aporte teórico nos 
estudos de Torquato que apresenta a comunicação como forma de integração 
social, João Curvello compreendendo a Comunicação Organizacional como um 
contexto complexo, Oliveira traz a perspectiva da Comunicação Organizacional 
como um campo de estudo de interfaces de várias áreas de conhecimento. 
Duarte e Chaparro discutem a relação entre Jornalismo Empresarial, Relações 
Públicas e Assessoria de Imprensa.  O conjunto de informações presentes 
nesse trabalho apresenta um diagnóstico de como têm ocorrido a 
Comunicação Institucional na UFRN. E como prognóstico, apresentamos a 
proposta de um Plano de Comunicação tendo como foco principal a 
implantação de uma Rede Integrada de Comunicação Institucional. Os 
resultados apresentaram a ausência de um plano de comunicação institucional 
na Universidade e a consequente falta de integração, uma vez que não existem 
ações efetivas no sentido de integrar os diversos campi da UFRN. O referido 
Plano foi elaborado após a análise de todas as informações coletadas e 
analisadas ao longo da pesquisa.  
 
 
Palavras-chave: Comunicação organizacional; Comunicação integrada; 
Comunicação institucional; UFRN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 
This study aims to understand how has occurred Institutional Communications 
in the Universidade Federal do Rio Grande do Norte. This is an event study in 
an exploratory feature way, involving bibliographical research, and survey 
information from the study subjects. The research instrument, semi-structured 
interview itinerary was used, and the data collected in the field research were 
processed, and coded to perform a comparative thematic analysis. Managers 
were heard from the Escola Agricola de Jundiaí, Faculdade de Cadencies do 
Trairi, Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES) in Currais Novos and 
from the CERES in Caicó and radio and TV medium professionals in the cities 
of Santa Cruz, Currals Novos and Caicó. In the Campus Central of the UFRN 
were interviewed managers and professionals of the Superintendence of 
Communication, and a survey of the press office. To improve the 
comprehension of the communication within organizations, we search 
theoretical support in studies of Torquato who presents the communication as a 
way of social integration, John Curvello understands Organizational 
Communication as a complex context, Oliveira, introduces the perspective of 
Organizational Communication as a field of study of interfaces in many areas of 
knowledge. Duarte and Chaparro discuss the relationship between Business 
Journalism, Public Relations and Press Office. The set of information provided 
in this paper presents a diagnosis of how has been the Institutional 
Communications in the UFRN. And as prognosis, we present the proposal for a 
Communication Plan focusing mainly on the implementation of a Institutional 
Communications Integrated Network. We bear the absence of an institutional 
communication plan the University and the consequent lack of integration in 
mind, despite there is no effective action to integrate the various UFRN campi. 
This Plan was developed after analysis of all information collected and analyzed 
during the research. 

 

Keywords: Organizational Communication; Integrated communication; 

Institutional communication; UFRN. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Imagem 01 – Emissor e receptor.......................................................................19 

Imagem 02 – Emissor e receptor.......................................................................19 

Imagem 03 – Cronograma de Comunicação Organizacional............................26 

Imagem 04 – Fluxograma das assessorias de comunicação com a Agência de 
Comunicação – AGECOM da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a 
imprensa local....................................................................................................48 
 
Imagem 05 – Print screen Portal da UFRN e site da Escola Agrícola de 
Jundiaí...............................................................................................................49 
 
Imagem 06 – Print screen de sites (Facisa e CERES Caicó)............................50 

Imagem 07 – Mapa 1 – Natal/RN e municípios circunvizinhos .........................53 

Imagem 08 – Mapa 2 – Macaíba/RN e municípios circunvizinhos....................55 

Imagem 09 – Mapa 3– Santa Cruz/RN e municípios circunvizinhos.................57 

Imagem 10– Mapa 4 – Currais Novos e municípios circunvizinhos..................59 

Imagem 11 – Mapa 5 – Caicó/RN e municípios circunvizinhos.........................60 

Imagem 12 – Proposta de Fluxograma para a comunicação institucional da 

UFRN.................................................................................................................74 

Imagem 13 – Sistema integrado de comunicação.............................................75 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

 
 
INTRODUÇÃO...................................................................................................10 
 
CAPÍTULO I: COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL.......................................18 
 
CAPÍTULO II: A COMUNICAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE.......................................................................................28  
 

2.1 AGECOM ....................................................................................................29 
2.2 TV UNIVERSITÁRIA ...................................................................................32 
2.3 RÁDIO UNIVERSITÁRIA FM ......................................................................33 
2.4 ASSESSORIAS NA UFRN .........................................................................34 
 
CAPÍTULO III: A PESQUISA............................................................................51 
 
3.1 CAMPUS CENTRAL DA UFRN ..................................................................52 
3.2 ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ (EAJ/UFRN) ........................................54 
3.3 FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI (FACISA/UFRN).....56 
3.4 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ (CERES/CURRAIS 
NOVOS).............................................................................................................58 
3.5 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ (CERES CAICÓ)............59 
3.6 A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL NOS CAMPI DA UFRN....................61 
CONSIDERAÇÕES FINAIS ..............................................................................68 
 
CAPÍTULO IV: PROPOSTA DE PLANO DE INTEGRAÇÃO DA 
COMUNICAÇÃO NA UFRN..............................................................................72 

 
4.1 PLANO DE COMUNICAÇÃO......................................................................75 
4.2 A REDE INTEGRADA DE COMUNICAÇÃO – RIC.....................................76 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................81 
 
ANEXOS............................................................................................................86 
 
 
 
 



 

 

10 

 

 INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho trata-se de um Projeto técnico voltado para a gestão de 

processos institucionais, vinculado a linha de pesquisa Política e Gestão 

Institucional do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Processos 

Institucionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e aborda a 

Comunicação Institucional na UFRN. Entendemos aqui, Comunicação 

Institucional como aquela comunicação criada exclusivamente para formar a 

imagem positiva em torno de uma organização. Para Torquato (2002, p. 84): “O 

desafio da comunicação na instituição pública é aproximar seus serviços da 

sociedade”. Portanto, para compreender melhor a Comunicação Institucional, 

realizamos um levantamento bibliográfico sobre Comunicação Organizacional – 

atual denominação dos estudos comunicacionais no âmbito das organizações – 

que trata de uma abordagem mais ampla e completa de como pensar o 

processo comunicacional. 

A Comunicação Organizacional é um conjunto planejado e articulado de 

ações, estratégias e produtos de comunicação, já a Comunicação Institucional 

é uma parte desse conjunto, segmento que abrange consumidores, clientes, 

fornecedores, acionistas e o público atingido pelos veículos de 

comunicação. Na condição de servidora da UFRN, lotada na Superintendência 

de Comunicação, observei que a Comunicação Institucional da Universidade 

concentrava-se apenas no Campus Central1, trabalhando na TV universitária, 

constatei que havia poucas notícias dos demais campi2. Também ouvia de 

                                                
1
 Compreendemos aqui o sentido da palavra CAMPUS como uma área institucional, voltada 

para a educação. Segundo o Parecer número 848/68 do Conselho Federal de Educação, 
Câmara do Ensino Superior (Reforma Universitária de 1968), Relatado pelo Conselheiro 
Newton Sucupira:“Campus é o termo empregado na tradição universitária americana para 
designar uma área onde se encontram as instalações de uma universidade ou College, aí 
compreendidas as residências de estudantes e professores. O conceito está ligado a uma certa 
concepção da Universidade como todo integrado e formando uma comunidade de mestres e 
alunos, situada fora das grandes cidades. A tradição do campus universitário parece remontar 
à Universidade de Virgínia, cujo campus foi projetado por Thomas Jefferson, entre 1817 e 
1825. Amplos gramados, pavilhões para aulas, residências para professores alternadas com 
dormitórios para estudantes e no centro a Biblioteca dominando a ‘academical village’.” 

2
 Compreendemos Campi como sendo o plural de campus. 
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professores e servidores de outros setores, comentários sobre o desejo de ver 

notícias de seus setores divulgadas nos veículos de comunicação da 

Universidade. Por outro lado, percebia que esses veículos careciam de notícias 

dos demais campi, mas não dispunham de estrutura para atender essa 

demanda. Dessa forma, pensei em elaborar um projeto que pudesse pesquisar 

o assunto e assim, contribuir de forma mais efetiva com a comunicação da 

Universidade. Partimos do pressuposto de que não há uma integração eficaz 

na comunicação institucional da UFRN, uma vez que não haja conhecimento 

de ações efetivas no sentido de integrar os diversos campi da instituição. 

Este trabalho tem como objetivo geral: Analisar como ocorre a 

Comunicação Institucional na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

E como objetivos específicos:  

 Caracterizar a infraestrutura de comunicação organizacional e 

institucional na UFRN; 

 Analisar o atual fluxo de comunicação na Instituição; 

 Levantar sugestões para uma possível integração da 

comunicação institucional na UFRN, a partir da percepção dos 

gestores; 

 Elaborar um plano de comunicação institucional para a UFRN. 

Nos últimos anos podemos acompanhar uma grande expansão das 

universidades no Brasil, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni), instituído pelo Decreto nº 

6.096, de 24 de abril de 2007, contribuiu para esse crescimento, o Reuni é uma 

das ações que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

Segundo relatório3 “Reuni 2008 – Relatório de Primeiro Ano”, das 54 

universidades federais existentes ao final de 2007, 53 aderiram ao programa, 

que tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na 

educação superior.  

                                                
3
 BRASIL, Ministério da Educação. Relatório do Primeiro ano do Reuni. 

Disponível em: < http://reuni.mec.gov.br/o-que-e-o-reuni> Acesso em 16 fev. 2015  
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Em 2014, o país contava com 67 universidades federais mantidas pela 

união através de recursos do Ministério da Educação, e as ações do programa 

contemplavam além da criação de novas universidades, o aumento de vagas 

nos cursos de graduação, ampliação de espaços, laboratórios e aumento da 

oferta de cursos. Esse avanço foi perceptível na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, segundo4 “Relatório de Gestão – 2005”, nesse ano tinha um 

total de 27.631 alunos matriculados em 2013 a UFRN totalizava 41.942 

estudantes ativos.   

Atualmente, a UFRN possui uma comunidade acadêmica de 

aproximadamente 50 mil estudantes de graduação e pós-graduação, ensino 

presencial e a distância (UFRN, 2012), 3.407 servidores técnico-administrativos 

e docentes efetivos, além dos professores substitutos e visitantes (UFRN, 

2014). A UFRN está presente em Natal – Campus Central e Campus da 

Saúde, e cinco campi no interior do Rio Grande do Norte, o Campus de Caicó - 

CERES; Campus de Currais Novos - CERES; Instituto do Cérebro; Campus de 

Macaíba - Escola Agrícola de Jundiaí e Campus de Santa Cruz - Faculdade de 

Ciências da Saúde do Trairi.  

As ações na área de comunicação na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte são desenvolvidas pela Superintendência de Comunicação – 

Comunica. O órgão fica localizado no Campus Central, em Natal, contendo em 

sua estrutura uma Agência de Comunicação – Agecom, e dois veículos de 

comunicação: A Televisão Universitária e a Rádio FM Universitária.  

De acordo com o documento base que norteia o funcionamento da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - o Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI 2010-2019: 

 

A missão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como 
instituição pública, é educar, produzir e disseminar o saber universal, 

                                                
4 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Relatório de Gestão – 2005.  
Disponível em: http://www.sistemas.ufrn.br/portal/PT/documento/4056332#.VOK4g_nF--0 
Acesso em: 17 fev. 2015  
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preservar e difundir as artes e a cultura, e contribuir para o 
desenvolvimento humano, comprometendo-se com a justiça social, a 
sustentabilidade socioambiental, a democracia e a cidadania.

5
 

A implantação de um plano de comunicação certamente dará visibilidade 

aos objetivos e ações da UFRN, ante todos os seus públicos, podendo assim 

fortalecer a marca da UFRN como instituição pública. No entanto, parece não 

existir, uma política de comunicação oficializada. 

A comunicação é um processo de extrema importância para as relações 

humanas e não podia ser diferente nas organizações. Os processos 

comunicacionais nas instituições públicas e privadas refletem a necessidade de 

interagir com aqueles que as compõem e com o ambiente em que estão 

instaladas. Nossa reflexão tem como fonte, autores como Margarida Kunsch, 

que sob uma ótica interdisciplinar, aborda amplamente a comunicação de 

forma integrada abrangendo a comunicação interna, institucional, 

administrativa e mercadológica.  

Para Kunsch (2003) a comunicação organizacional é fundamental para o 

processamento das funções administrativas internas e do relacionamento das 

organizações com o meio externo. Ela também alerta para a organização 

perceber a necessidade da comunicação ao mesmo tempo em que se 

preocupe em utilizá-la da melhor forma possível, de acordo com seus objetivos.  

Torquato (2002) apresenta a comunicação como forma de integração 

social, com função eminentemente social, integrando comunidades e unindo-as 

em torno de um ideal. Curvello (2002) compreende a Comunicação 

Organizacional como um contexto complexo. Oliveira (2007), com a 

perspectiva da Comunicação Organizacional como um campo de estudo de 

interfaces de várias áreas de conhecimento. Duarte (2006) e Chaparro (2006) 

trazem importantes contribuições a respeito do jornalismo e da prática de 

assessoria de imprensa. Ambos discutem a relação entre Jornalismo 

Empresarial, Relações Públicas, e Assessoria de Imprensa.  

                                                
5
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI 2010-2019. Natal, RN, 2010, p. 10.  
Disponível em: <www.sistemas.ufrn.br/portalufrn/PT/pdi2010a2019/>  
Acesso em: 18 nov. 2013. 
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A pesquisa procurou investigar a Comunicação Institucional na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte em seus diversos Campi. Dessa 

forma, os gestores dos Campi foram questionados sobre a comunicação 

institucional local, e se eles se sentiam incluídos no processo comunicacional. 

Levamos em conta a ausência de um plano de comunicação institucional na 

UFRN e a consequente falta de integração na comunicação, uma vez que não 

existem ações efetivas no sentido de integrar os diversos campi da UFRN. 

Este estudo tem um caráter exploratório, envolvendo pesquisa 

bibliográfica e documental, e levantamento de informações junto aos sujeitos 

pesquisados. Optamos pelo método estudo de caso, por se tratar de uma 

análise empírica que “investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade 

e em seu contexto de vida real.( YIN,  2010, p. 39)”. A pesquisa bibliográfica 

inicialmente teve como principal aporte teórico os estudos de Kunsch (1997, 

2003, 2007, 2009), Torquato (2002, 2009), Curvello (2002), Oliveira (2010, 

2012), Duarte (2006) e Chaparro (2006).  

Em paralelo a pesquisa bibliográfica, iniciamos a pesquisa documental 

do projeto. No âmbito da UFRN, fizemos um levantamento e estudo de 

relatórios, resoluções, Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2010-

2019), sites e portal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A 

pesquisa documental nos forneceu informações relevantes para que 

pudéssemos dar o embasamento necessário para compreensão do cenário 

atual da UFRN e ratificação da importância desta pesquisa. Tendo como fonte 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, situamos 

territorialmente os campi e seu entorno (municípios circunvizinhos). Os veículos 

de comunicação circunscritos foram levantados através dos sites do Ministério 

das Comunicações e da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel. Os 

dados coletados nos permitiu conhecer as potencialidades de cada região onde 

os campi estão inseridos.  

Como instrumento de pesquisa, utilizamos um roteiro de entrevista 

semiestruturada6, por se tratar de uma técnica que se aproxima mais de uma 

                                                
6
 Roteiro de entrevista em anexo. 
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conversação, ser flexível e ter a possibilidade de rápida adaptação, caso fosse 

necessário. Utilizamos um gravador de áudio para registro das entrevistas com 

consentimento prévio dos entrevistados. Acreditamos que foi um instrumento 

coerente para nos conduzir aos objetivos do trabalho.  

Os dados coletados na pesquisa de campo foram tratados por meio da 

transcrição das entrevistas. Na sequência, o material foi codificado e 

categorizado para a realização de uma análise temática comparativa. A análise 

de conteúdo, por se tratar de um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, segundo Bardin, enriquece a pesquisa exploratória.  Sendo 

observada a problemática da pesquisa nos discursos dos entrevistados e 

comparando esses dados entre si. “A análise temática é transversal, isto é, 

recorta o conjunto das entrevistas por meio de uma grade de categorias 

projetada sobre os conteúdos.( BARDIN, 2011, p. 222).  

Como resultado desta pesquisa, elaboramos um plano de comunicação 

visando uma integração institucional na UFRN. Um plano que pode 

potencializar a ampliação da comunicação, oferecendo possibilidades reais de 

um fluxo de informações tanto do campus central para os do interior, como 

também deles para o campus central e para a própria comunidade. Assim, 

além da divulgação de ações da Universidade através de mídias locativas7, 

poderá ser uma “prestação de contas” à sociedade, colaborando com a Lei do 

Acesso à Informação8, Lei nº 12.527 sancionada pela Presidenta da República 

em 18 de novembro de 2011, que tem o propósito de regulamentar o direito 

constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus 

dispositivos, aplicáveis aos três poderes da União, Estados, Distrito Federal e 

municípios.  

                                                
7
 Entendemos aqui as mídias locativas como: “dispositivos informacionais digitais cujo 

conteúdo da informação está diretamente ligado a um território. Para Lemos (2007), são 
processos de emissão e recepção de informação a partir de um determinado local.”  
BARONI, Aline; AGUIAR, Leonel; RODRIGUES, Felipe. Novas configurações discursivas no 
jornalismo: narrativas digitais nas favelas do Rio de Janeiro. 2011, p. 323 
Disponível em: <http://www.ec.ubi.pt/ec/09/pdf/EC09-2011Mai-16.pdf>.  
Acesso em: 26 mai 2013 
 
8
 BRASIL, Presidência da República. Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Brasília, DF: 

Senado 2011. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>  
Acesso em: 16 dez. 2013.  
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Em cumprimento a Lei nº 12.527, a Universidade disponibiliza em 

ambiente virtual, uma página ativa, denominada “Acesso a Informação UFRN9”, 

sendo essas informações distribuídas nos links: Institucional (história da 

instituição); Ações e Programas (link para baixar o PDI 2010-2019 e Plano de 

Gestão 2011-2015); Auditorias (Relatórios de Gestão das Contas); Convênios; 

Despesas (execução orçamentaria, diárias); Licitações e Contratos; Servidores 

(Relatórios Analíticos e Estatísticos da Folha).  

É importante ressaltar que a transparência vai muito além da obrigação 

de fornecer informações financeiras em balanços contábeis, dados números, 

como afirma a pesquisadora em comunicação organizacional Margarida 

Kunsch (2007). Faz-se necessário planejar, pensar e administrar 

estrategicamente a comunicação com todos os públicos e a opinião da 

sociedade, considerando a questão ética e a responsabilidade social. Ou seja, 

as informações precisam ser mais acessíveis. 

No capítulo I, intitulado Comunicação Organizacional, teremos uma 

conceituação do tema baseada na bibliografia já citada. Iniciando com um 

breve histórico dos estudos da comunicação no âmbito das organizações, vale 

destacar que o estudo da Comunicação Organizacional pode ser feito a partir 

de vários campos do saber, mas para contexto e condução desse trabalho 

convidamos o leitor a compreender esse processo a partir da ótica da 

Comunicação Social.  

Na sequência, o capítulo II, apresenta o atual cenário da comunicação 

Institucional na Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte, descrevendo a 

Superintendência de Comunicação, sua estrutura de comunicação (Agecom, 

TVU e FMU) e as assessorias de comunicação e/ou imprensa existentes.  

No capítulo III, apresentamos o Espaço da pesquisa, com informações 

relevantes para o este trabalho. Inicialmente, situamos territorialmente os 

campi e seus municípios, além de mostrar um levantamento dos veículos de 

comunicação da região que contém informações essenciais para o estudo 

exploratório. Na sequência, apresentamos os dados coletados na pesquisa de 

                                                
9
 Disponível em: <http://www.sistemas.ufrn.br/acessoainformacao> Acesso em: 02 nov. 2014. 
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campo, sob a percepção dos sujeitos que a produzem a comunicação 

institucional nos campi. 

O capítulo IV traz as considerações finais da pesquisa. E ao final 

apresentamos um planejamento da comunicação institucional da Universidade, 

através de um esquema de Plano de comunicação, elaborado após a análise 

de todas as informações colhidas ao longo da pesquisa.  
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CAPITULO I: COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

 

De forma básica a comunicação pode ser definida como “o processo que 

envolve a transmissão e a recepção de mensagens entre uma fonte emissora e 

um destinatário receptor, no qual as informações são codificadas na fonte e 

decodificadas no destino.” (CHAVES, etal 2010, p. 18).  

Vejamos a representação: 

 

IMAGEM 0110 

 

 

No entanto, entendemos que o processo de comunicação é mais 

complexo e envolve outras concepções de relações entre os emissores e 

receptores, para esse trabalho adotamos a visão de Chiavenato (2001) que 

define a comunicação como uma troca de informações entre indivíduos, o 

processo de compartilhar uma mensagem ou informação, a comunicação 

“constitui um dos processos fundamentais da experiência humana e da 

organização social." (CHIAVENATO, 2001, p. 165). Como podemos observar 

nessa representação:  

 

IMAGEM 0211 

 

 

                                                
10

 Disponível em: <http://slideplayer.com.br/slide/279510/> Acesso em: 22 jun. 2014. 
 
11

 <Disponível em: http://slideplayer.com.br/slide/279510/> Acesso em: 22 jun. 2014. 
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Paulo Freire define a comunicação, como um processo de 

"coparticipação dos Sujeitos no ato de pensar [...] [ela] implica uma 

reciprocidade que não pode ser rompida [...].”(FREIRE, 1983, p. 67-69). A 

comunicação é, portanto, um processo essencial para a sobrevivência do ser 

humano, tendo em vista que é uma das competências necessárias para o seu 

desenvolvimento e socialização. Desde a infância, o indivíduo vai aprendendo 

a se expressar através da comunicação.  

Não diferente nas organizações, a comunicação é fundamental para a 

existência delas, Scroferneker (2008) diz que uma Organização não existe 

sem comunicação. O que é corroborado por Kunsch: “O sistema 

organizacional se viabiliza graças ao sistema de comunicação nele 

existente" (KUNSCH, 1986, p. 29). Os processos comunicacionais nas 

instituições públicas e privadas refletem a necessidade de interação entre 

aqueles que as compõem e com o ambiente em que estão instaladas. 

Torquato define a comunicação nas organizações como: “o sistema de 

transporte de uma ideia, de um conceito, de um corpo filosófico e das ações 

empreendidas por uma entidade”. (TORQUATO, 2002, p. 162) 

Os estudos da comunicação no âmbito das organizações podem ser 

realizados a partir de várias óticas e campos do saber, como a Administração, 

as Ciências Contábeis, o Comportamento Organizacional, no entanto, para 

condução desse trabalho, buscamos compreender esse processo a partir da 

Comunicação Social e/ou jornalismo. 

A Comunicação Organizacional estudada atualmente, segundo 

Kunsch, teve seu início semeado com as grandes transformações ocorridas 

no período da Revolução Industrial no século XVIII, através da expansão da 

indústria. “As primeiras manifestações se processavam no formato de 

ordens e informações, assumindo mais características de uma comunicação 

administrativa" (KUNSCH, 2009, p. 51).  

Curvello (2002), faz uma importante revisão dos estudos 

desenvolvidos na área da comunicação organizacional. Além de apresentar 

a evolução dos estudos no Brasil, identifica e interpreta as principais linhas 
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de investigação com suas orientações e motivações. Curvello cita 

importantes autores nacionais e internacionais que escreveram sobre o 

tema:  

 

A pesquisa em Comunicação Organizacional, para surpresa de 
alguns segmentos que ainda ignoram o potencial desse campo 
específico dos estudos de comunicação, é profícua e diversificada em 
sua produção. Isso pode ser atestado nas várias revisões já 
publicadas sobre o tema, passando por Guetzkow (1965), Thayer 
(1967), Porter e Roberts (1976), Richetto (1977), Denis III, Goldhaber 
e Yates (1978), Goldhaber, Porter, Yates e Lesniak (1978), Redding 
(1979), Jablin, Putnam, Roberts e Porter (1987), Redding e Tompkins 
(1988), Grunig (1992), Lite (1997), Almeida (1981 e 1998), Kunsch 
(1997 e 1998) e Scroferneker (2000). (CURVELLO 2002, p. 01) 

 

Segundo Scroferneker (2006), os estudos da Comunicação 

Organizacional internacionalmente, classificam-se em dois períodos de 

referências: 1900-1970 e de 1970 até os dias atuais. Putnam, Phillips e 

Chapman apud Scroferneker, identificam que os atuais trabalhos de 

comunicação organizacional “foram moldados pelo interesse na 

comunicação empresarial e industrial – dos anos 20 aos anos 50 – e pela 

influência da escola de relações humanas, dos anos 50 até meados de 

1970” (ibidem). A década de 1980 marca no mundo “uma reviravolta no 

conhecimento acadêmico da comunicação organizacional”  (PUTNAM, 

PHILLIPS e CHAPMAN, 2004, p. 79 IN: SCROFERNEKER, 2006, p.47.). 

No Brasil, as pesquisas tiveram início na década de 1960, quando foi 

publicado o primeiro livro de Relações Públicas no Brasil, do autor Cândido 

Teobaldo de Souza Andrade em 1962. Outro pioneiro nos estudos sobre 

Comunicação Organizacional é Francisco Gaudêncio Torquato do Rego, 

que defendeu em 1972 na Universidade de São Paulo, sua tese de 

doutorado sobre Jornalismo Empresarial.  

A comunicação nas organizações era tratada inicialmente como 

Jornalismo Empresarial, passando sucessivamente pelas denominações de 

Comunicação Empresarial, Comunicação Governamental e Marketing 

Político, até chegar ao conceito atual de Comunicação Organizacional. 

Torquato (2002) indica a década de 1960, como um momento importante na 
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evolução da comunicação nas organizações, no âmbito internacional, 

marcada como a era da imagem, pelo publicitário Americano David Ogilvy. 

Já no Brasil, em 1967, “um grupo de pioneiros entusiasmados com a ideia 

de profissionalizar a atividade do jornalismo empresarial" (TORQUATO, 

2002, p. 2), criou em São Paulo a ABERJ – Associação Brasileira de 

Editores de Revistas e Jornais de Empresa, que depois passou a ser 

Associação de Comunicação Empresarial12, existente até os dias de hoje. 

“Nas décadas de 1970 e 1980, a comunicação já assumia a escala de 

posicionamento estratégico nas organizações." (TORQUATO, 2002, p. 3). 

As grandes mudanças ocorridas a partir da década de 1990, como a 

expansão industrial e o aumento de multinacionais no Brasil, foram 

decisivos para a transformação na forma de pensar a comunicação nas 

empresas. Com um cenário de um mercado cada vez mais competitivo, 

avanços tecnológicos, surgimento de outros tipos de organizações, além da 

disponibilidade de formação e capacitação dos profissionais, elevaram as 

estratégias utilizadas pelos profissionais e demandaram essa 

transformação:  

Não havia mais sentido em se restringir a comunicação ao 
exclusivo mundo das empresas. A organização – sindical, 
associativa, partidária – tornou-se referência para abrigar a nova 
realidade. Por isso, substitui o termo “comunicação empresarial” 
pelo guarda-chuva mais largo da "comunicação organizacional".  
[...] Tratava-se, afinal, de reconhecer a irrefutável realidade: a 
comunicação resvalava para outros terrenos e espaços, 
ampliando o escopo e adicionando novos campos ao território da 
comunicação empresarial. Sindicatos, federações, confederações, 
agremiações, escolas, clubes e partidos políticos começavam a 
usar, de maneira intensa, as ferramentas da comunicação. A área 
pública deu grandes avanços no sentido da profissionalização de 
suas estruturas de comunicação. (KUNSCH, 2009, p.26) 

 

Ao longo das últimas décadas, as formas de fazer e pensar a 

comunicação no âmbito das organizações passou por diversas transformações. 

Incialmente a comunicação era pensada só no ambiente empresarial, no 

                                                
12

 Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, fundada em 8 de outubro de 1967, é 
uma sociedade civil, sem fins lucrativos que tem por objetivo discutir e promover numa 
perspectiva local e global, a Comunicação Empresarial e Organizacional como função 
administrativa, política, cultural e simbólica de gestão estratégica das organizações e de 
fortalecimento da cidadania. Endereço eletrônico: http://www.aberje.com.br 
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entanto, Torquato (2009) apresenta um cenário composto por empresas 

privadas, empresas governamentais, sistemas políticos e terceiro setor, 

reconfigurado o cenário.  

Nesse contexto, surgem estudiosos como Kunsch que registram que a 

comunicação organizacional é: 

[...] um processo relacional entre indivíduos, departamentos, unidades 
e organizações. Se analisarmos profundamente esse aspecto 
relacional da comunicação do dia-a-dia nas organizações interna e 
externamente, percebemos que elas sofrem interferências e 
condicionamentos variados, dentro de uma complexidade difícil até 
de ser diagnosticada, dado o volume e os diferentes tipos de 
comunicações existentes que atuam em distintos contextos sociais. 
(KUNSCH, 2003, p, 71) 

 

Kunsch criou em 2006, a Associação Brasileira de Pesquisadores de 

Comunicação Organizacional e Relações Públicas (Abrapcorp)13. Apesar do 

tema Comunicação Organizacional não ser algo novo, algumas organizações 

ainda sentem dificuldades em aplicá-lo, especialmente instituições públicas, 

que têm uma relação diferenciada na divulgação de suas ações, por não terem 

objetivos comerciais “de venda”, no entanto, a comunicação se faz necessária 

em qualquer instituição.   

Segundo Soares e Monteiro (2012) a comunicação nas organizações 

públicas “se dá basicamente por meio de dois processos: de informação e de 

negociação.” (SOARES, MONTEIRO, In: OLIVEIRA, 2012, p. 56). 

As autoras também reforçam a importância da comunicação ser vista 

como um processo. No entanto, gestores organizacionais parecem 

“esquecerem” da sua importância como ferramenta de gerenciamento, “(...) 

fundamental para o processamento das funções administrativas internas e do 

relacionamento das organizações com o meio externo.” (KUNSCH, 2003, p, 

69). A pesquisadora, também alerta, para que a organização perceba a 

                                                
13

 <http://www.abrapcorp.org.br> A associação é composta por pesquisadores de todo o país 

que têm a intenção de fomentar a realização e a divulgação de estudos nessas áreas do 

campo das Ciências da Comunicação. 
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necessidade da comunicação ao mesmo tempo em que se preocupe em utilizá-

la da melhor forma possível, de acordo com seus objetivos: 

 

Uma vez visualizada a formação da imagem da organização perante 
determinado público, resta ao administrador de comunicação 
influenciar os rumos da organização, de modo que cada contato do 
público-alvo com ela seja um agente para a geração da imagem 
pretendida. Uma modificação consistente de imagem pode 
apresentar-se complexa, pois não adianta, por exemplo, “dizer” ao 
público que os serviços da organização têm qualidade. (KUNSCH, 
2009, p. 226) 

  
 

 Mesmo a comunicação sendo considerada uma importante ferramenta 

administrativa, podem existir aspectos que comprometem sua finalidade, como 

barreiras pessoais, administrativas ou burocráticas, excesso de informações e 

comunicações incompletas ou parciais, como ressalta Kunsch (2003). Por isso, 

a comunicação nas organizações deve ser tratada de forma a compartilhar 

informações entre os colaboradores, visando resultados e transformando a 

cultura interna. O processo comunicacional pode ser utilizado como um forte 

aliado, no sentido de equilibrar as relações entre os públicos que compõem a 

instituição. Como destaca Garrido: 

 

Na verdade essa articulação se dá principalmente por meio da 
comunicação, justamente pelo seu caráter dinâmico e gregário. Além 
de unir e organizar, ela também norteia a organização para eficácia, 
por meio da adequação de suas mensagens a fim de que elas sejam 
claras, compreensíveis e assimiláveis por todos. (GARRIDO, 2003, p 
4) 

 

Porém, é necessário que a comunicação seja feita de forma integrada 

entre os outros setores da organização para que os objetivos sejam atingidos. 

Para compreendermos melhor a comunicação nas organizações apresentamos 

alguns conceitos definidos pelo Governo Federal na Resolução Normativa14 Nº 

43, de 24 de agosto de 2002, que define as funções e atividades privativas dos 

Profissionais de Relações Públicas:  

 

                                                
14

 BRASIL, Presidência da República. Resolução Normativa Nº 43, de 24 de agosto de 2002.  

Disponível em: <http://www.conferp.org.br/?p=407>  
Acesso em: 22 jun. 2014. 
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 Comunicação Integrada - Tem o objetivo de garantir a unidade no 

processo de comunicação com a concorrência dos variados setores de uma 

organização. 

 Comunicação Organizacional - Ação estratégica de uma organização, 

elaborada com base no diagnóstico global e em uma visão geral da 

organização, levando-se em consideração o processo de relacionamento entre 

a organização e os seus públicos, individual ou simultaneamente. 

 Comunicação Institucional - Aquela criada exclusivamente para formar 

imagem positiva em torno de uma organização, empresa, pessoa, ou, ainda, 

em torno de algo ou alguma coisa. O nível de abordagem deve ter a amplitude 

necessária à representação do conjunto de conceitos de uma organização, 

como filosofia, valores, missão, visão, políticas, pensamentos, condutas, 

posturas e atitudes, tanto do ponto de vista ético-moral quanto administrativo, 

em todos os níveis da organização.  

A proposta de pensar a comunicação organizacional de forma integrada 

é apoiada pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, e segundo 

Curvello o “sucesso da atuação comunicacional e institucional de empresas 

como Rhodia, Volkswagen, entre outras, acabou se consolidando como um 

padrão nas grandes organizações." (CURVELLO, 2002, p. 03). Esses casos de 

sucesso têm influenciado outras instituições. Atualmente tem se tornado 

primordial ao falar sobre Comunicação Organização, pensá-la de forma 

integrada, porém Artemio Reinaldo Souza, em sua dissertação de mestrado 

interpretando um artigo de Curvello publicado no Intercom de 2002, alerta que 

na comunicação integrada “as relações entre as especialidades (jornalismo, 

relações públicas, publicidade e propaganda e marketing) é muito complexa - 

marcada pelas diferenças de enfoque de cada subárea - e a referida integração 

pouco se tem refletido na prática” (SOUZA, 2003, p.30). 

Sendo assim, compreendemos que a Comunicação Organizacional é um 

processo complexo que se articula e se desdobra em outros (sub) processos. 

Pensamos aqui em processo como: “conjunto dinâmico de ações 

interdependentes e em constante atualização." (OLIVEIRA, 2014, p. 01). Nesse 

sentido, surge à proposta de comunicação integrada que consiste em um 
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conjunto planejado e articulado de ações, estratégias e produtos de 

comunicação formando um composto da comunicação que resulta na 

Comunicação Organizacional, esta, está dividida em:  

 

 Comunicação institucional (comunicação externa) - aquela que 

abrange consumidores, clientes, fornecedores, acionistas e o 

público atingido pelos veículos de comunicação (jornal, revista, 

rádio, televisão, agência de notícias etc.);  

 Comunicação interna (comunicação administrativa) - que se 

verifica entre a organização e seu pessoal e a; 

 Comunicação Mercadológica – focada na propaganda, no 

marketing e na promoção de vendas.  

 

Para visualizar como ocorre essa divisão da comunicação dentro do 

ambiente organizacional, vejamos o fluxograma elaborado por Kunsch  (1997, 

p. 116):  

IMAGEM 03 
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O pensamento contemporâneo da comunicação nas organizações 

suscita uma estrutura profissional, onde podemos ter jornalistas, relações-

públicas, publicitários, profissionais de marketing, além dos recursos humanos 

e planejamento, atuando em conjunto. Estamos em um contexto em que as 

instituições “agem pelo que dizem, em especial pelos acontecimentos 

significantes que produzem, com os quais interferem na realidade, ao usarem a 

eficácia difusora do jornalismo.” (CHAPARRO, 2006, p. 33)  

Com base na revisão literária que estamos construindo, observamos que 

a Comunicação Organizacional teve suas bases consolidadas a partir da 

prática de assessoria de imprensa. Duarte (2006) define a assessoria de 

imprensa como a gestão dos fluxos de informação e relacionamento entre 

fontes e jornalistas. Ao longo dos anos, as assessorias funcionaram como o 

núcleo embrionário de estruturas de comunicação, fornecendo enorme 

diversidade de serviços: 

Nas condições que se estabelecem no mercado brasileiro, entretanto, 
um profissional ligado a determinada assessoria de imprensa pode 
editar publicações, Internet, atuar com planejamento, gestão de 
equipes, politica, comunicação interna, relações publicas, marketing, 

divulgação e uma série de outras tarefas. (DUARTE, 2006, p. 96) 

 

Segundo Chaparro (2006) o jornalista americano Ivy Lee inventou em 

1906 a “atividade especializada que hoje chamamos de assessoria de 

imprensa ou assessoria de comunicação. Em artigo, Cem anos de 

assessoria de imprensa, publicado no livro Assessoria de imprensa e 

relacionamento com a mídia: teoria e técnica (Jorge Duarte - organizador), 

Manoel Carlos Chaparro cita a relação questionadora: “relações públicas, berço 

da assessoria de imprensa. Ou vice-versa.” (CHAPARRO, 2006, p. 34). No 

entanto, não é intenção do presente trabalho esmiuçar essa discussão.  

Conscientes da definição de Comunicação Integrada no que se refere à 

Comunicação Organizacional, reiteramos a proposta inicial do presente 

trabalho, de elaborar estratégias para integração a comunicação institucional 

na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Portanto, essa pesquisa está 

focada na Comunicação Institucional, trabalhando especificamente com 

assessoria de impressa e jornalismo. Veremos a seguir, um levantamento 

sobre essa comunicação.  
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CAPÍTULO II: A COMUNICAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE 

 

 

As ações na área de comunicação na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte são desenvolvidas pela Superintendência de Comunicação – 

Comunica. Criada pela Resolução15 009/99 do Conselho Universitário, em 28 

de setembro de 1999 com a natureza de unidade suplementar, vincula-se à 

Reitoria e visa aperfeiçoar e implementar a política de comunicação interna e 

externa da Universidade. A Comunica localiza-se no Campus central da UFRN, 

em Natal, e suas ações de comunicação devem ser voltadas aos públicos 

interno e externo. Dentro de sua estrutura, possui uma Agência de 

Comunicação – Agecom, e dois veículos de comunicação: A Televisão 

Universitária e a Rádio FM Universitária.  

 

 

2.1 AGECOM  

 

 

 A Agência de Comunicação da UFRN foi criada em 28 de setembro de 

1999, na Resolução Nº 009/99 do Conselho Superior Universitário (CONSUNI), 

durante a gestão do Reitor Ótom Anselmo de Oliveira (1999-2003), 

incorporando a antiga assessoria de imprensa da instituição. A primeira diretora 

da Agecom foi a jornalista Maria da Conceição Sousa da Silva, seguida da 

jornalista Francisca das Chagas Cruz e atualmente (2015), é dirigida pelo 

professor do Departamento de Comunicação Social Francisco de Assis Duarte 

Guimarães. A Agecom tem uma redação que funciona dividida em dois turnos, 

com 13 servidores efetivos, sendo 11 jornalistas, 2 fotógrafos, e 

aproximadamente 8 bolsistas. Todos têm computador à disposição, além de 

dois ramais telefônicos e um celular institucional. Ainda fazem parte dos 

                                                
15

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE.  Resolução 009/99 do Conselho 
Universitário, em 28 de setembro de 1999 (UFRN, 1999) Disponível em: 
http://www.procuradoria.ufrn.br/consad/RES00999.htm 
Acesso em: 18 nov. 2013. 
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recursos materiais da redação, uma impressora multifuncional, duas câmeras 

fotográficas, dois gravadores de áudio e um scanner. 

A Agecom produz matérias factuais sobre eventos promovidos, 

realizados ou organizados pela UFRN, costuma divulgar resultados obtidos 

pela instituição ou por estudantes, professores e servidores que a representem, 

faz a cobertura fotográfica de eventos relacionados aos centros acadêmicos e 

a unidades descentralizadas, além da divulgação de pesquisas científicas 

desenvolvidas na Universidade.  

Tais atividades se dão na publicação do Boletim UFRNotícias, em suas 

duas edições diárias, e pelo Boletim Especial, com duas publicações semanais. 

O contato da Agecom com a imprensa ocorre basicamente, por meio dos 

boletins diários e especiais. Por vezes, os veículos de comunicação também 

entram em contato para dar sugestões ou indicações de fontes para 

determinados assuntos (sic)16.  

O Boletim eletrônico UFRNotícias, é enviado automaticamente para 

aproximadamente 50 mil endereços de email (compreende todos os 

professores, alunos e servidores da Universidade). A Agecom possui duas 

equipes, uma no período da manhã e outra no turno da tarde, para produzir as 

notícias para o UFRNotícias. Através do e-mail agecom@comunica.ufrn.br, 

diversos atores da universidade enviam informações, além disso, a Agecom 

realiza pesquisas em sites e realiza contatos telefônicos para obter pautas.  

A Agecom mantém uma relação diária com a Assessoria de 

Comunicação da Reitoria, além de manter contato com setores onde há 

bolsistas da Agecom exercendo a função de assessoria (Editora Universitária e 

Centro de Ciências da Saúde). 

 Algumas assessorias não têm ligação direta com a Agecom, mas 

enviam matérias para publicação nos boletins diários. São as assessorias do 

Instituto do Cérebro, do Instituto Metrópole Digital, da Escola de Música, dos 

centros de Ciências Humanas, Letras e Artes e de o Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas, além do Pronatec da Escola Agrícola de Jundiaí. Nos 

                                                
16

 Segundo informações coletadas. 
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demais setores da UFRN que não tem assessoria, quando necessário, a 

Agecom entra em contato com as secretarias desses setores em busca de 

fontes. 

A Agecom é responsável pela organização da memória noticiosa e 

fotojornalística da UFRN e sendo uma agência de comunicação, pode criar e 

monitorar meios de comunicação, ela também é responsável pela alimentação 

da seção de notícias do portal da UFRN e clipping diário (relacionado às mídias 

impressa e digital) e pela gestão das páginas do Facebook, Twitter e Instagram 

da Agecom.  

 

Os atuais meios de divulgação da Agecom são: 

 

 UFRNotícias – Boletim eletrônico com duas edições diárias; 

 Matéria Especial – Boletim eletrônico com duas edições semanais; 

 Jornal da UFRN – com uma edição mensal (impressa e disponível 

eletronicamente); 

 Página da UFRN (http://www.sistemas.ufrn.br/portal/PT/) 

 Twitter da UFRN (https://twitter.com/ufrn) 

 Facebook da UFRN (https://www.facebook.com/pages/UFRN-

Universidade-Federal-do-Rio-Grande-do-Norte) 

 Instagram (http://instagram.com/ufrn_agecom) 
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2.2 TV UNIVERSITÁRIA  

 

 

A Televisão Universitária – TVU foi criada em 1972 para atender ao 

projeto Saci – ensino à distância nas escolas da rede estadual de ensino 

básico, sendo a primeira emissora de transmissão de TV do Rio Grande do 

Norte. Durante muitos anos a TVU esteve vinculada ao Núcleo de Tecnologia 

Educacional (NUTE), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A partir 

de 1999, com a criação da Superintendência de Comunicação, passou a 

integrar o sistema comunicativo da Superintendência. A TVU é uma emissora 

pública, mantida pela UFRN, responsável pela geração e transmissão de 

programas televisivos, tendo como finalidade, veicular informação geral e 

jornalística. É retransmissora da TV Brasil, rede de televisão pública brasileira 

criada em dezembro de 2007, pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). 

Como um canal público de televisão, a TV Universitária tem um compromisso 

com o direito à informação, um dos preceitos básicos da cidadania, mas 

também deve observar, prioritariamente, a informação de qualidade, isenta e 

pluralista.  

A programação da TVU é composta por oito programas semanais e um 

telejornal diário, o TVU Notícias, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, com 

exceção dos feriados, no horário das 19h00 às 19h30.  Dentre os demais 

programas da grade da TV, existe o Por dentro do Campus, um telejornal 

exibido na terça às 20h00 e reprisado na quarta as 12h30, tem duração de 30 

minutos, onde são exibidas entrevistas, matérias e notas que buscam divulgar 

a produção da UFRN. O programa propõe ser uma síntese do que acontece 

nas áreas acadêmica, científica e cultural da Universidade.  

Em abril de 2011, foi criado o programa Tela Rural, resultado de uma 

parceria entre a Superintendência de Comunicação, a Escola Agrícola de 

Jundiaí e o Departamento de Comunicação da UFRN. A proposta do programa 

é mostrar “o campo e a cidade”, através de reportagens aprofundadas. O 

programa era exibido aos sábado às 9 horas, e nesses três anos ocorreram 

algumas interrupções, sendo exibidos em temporadas. Desde 2014, o 
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programa está sendo produzido com o apoio da TV Brasil e transmitido em 

rede nacional, todas as segundas-feiras às 07 horas da manhã.  

 

2.3 RÁDIO UNIVERSITÁRIA FM  

 

 

A Rádio Universitária FM 88,9 Mhz, iniciou suas atividades, em caráter 

experimental, no dia 28 de dezembro de 2000 e foi inaugurada oficialmente no 

dia 22 de março de 2001. A emissora está autorizada por meio da Portaria n. 

322, de 21 de dezembro de 1998, do Ministério das Comunicações, e é 

administrada pela Superintendência de Comunicação da UFRN. A rádio tem 

uma programação local de 24 horas no ar e tem como diferencial a valorização 

da produção artística do Rio Grande do Norte. Em reconhecimento a esse 

trabalho, em março de 2007 a Câmara Municipal de Natal instituiu o dia 22 de 

março, data de criação da Rádio Universitária FM, como o dia do músico 

natalense.  

Atualmente, a programação da rádio é composta por 20 programas, 

sendo 15 programas educativos/culturais e cinco programas jornalísticos. Estes 

são executados de segunda-feira a sexta-feira: Jornal do Meio-Dia; Plantão da 

Redação; UFRN é Notícia; Universitária Informa; e a Agenda Cultural. 

O programa UFRN é Notícia é exclusivo para divulgação de notícias da 

Universidade, o programa tem duas edições diárias, às 8h00 e às 15h00 (de 

segunda a sexta) e se propõe manter o ouvinte informado sobre o que 

acontece no dia-a-dia da UFRN, com notícias sobre pesquisas, projetos e 

eventos acadêmicos. Cada edição do informativo radiofônico é composta por 

três notas e uma matéria e o programa se pauta basicamente pelo boletim 

eletrônico da Agecom, além de receber pautas de professores e etc.  
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2.4 ASSESSORIAS NA UFRN 

 

 

Além da Superintendência de comunicação, com seus dois veículos de 

comunicação e uma agência, existem na UFRN algumas assessorias em 

unidades acadêmicas, departamentos, institutos, ou mesmo em grupos de 

pesquisas. Realizamos um levantamento dessas assessorias, por meio de 

pesquisas em sites ligados a UFRN, consulta a Agecom, e consultando 

jornalistas da Universidade no período de 31 de agosto de 2014 a 14 de 

outubro de 2014. Identificamos 15 assessorias que se denominam como 

assessorias de comunicação17, sendo que, na prática, algumas atuam como 

assessoria de imprensa18, pois o seu principal papel é a divulgação de notícias. 

Essas assessorias estão presentes nos seguintes locais:  

Ascom-Reitoria; Centro de Ciências da Saúde; Centro de Ciências 

Humanas Letras e Artes; Centro de Ciências Sociais Aplicadas; Editora 

Universitária; Escola Agrícola de Jundiaí; Escola de Música da UFRN (com 

duas assessorias distintas19); Hospital Universitário Onofre Lopes; Instituto do 

Cérebro; Instituto Internacional de Física; Instituto Metrópole digital; Laboratório 

de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS); Museu Câmara Cascudo; Projeto 

de Pesquisa e Extensão em Sustentabilidade20.   

                                                
17

 A Assessoria de Imprensa têm a função de lidar diretamente com repórteres, elaborar 
releases e sugerir pautas noticiáveis para a mídia. Deve ainda, divulgar eventos, montar 
clippings, dar orientações sobre como os assessorados devem se relacionar com a mídia e 
possuir mailing atualizado. (Andreza Galiego em Observatório da Imprensa, edição 756 - 
23/07/2013) 
 
18

 Assessoria de Comunicação é constituída por, pelo menos, um profissional de cada área da 
comunicação (jornalista, publicitário, relações públicas e marqueteiro), além das funções da 
assessoria de imprensa, devem ainda saber quais são os pontos negativos da instituição e 
tentar apresentar meios para solucioná-los e também criar um ambiente harmônico entre 
colaboradores, proprietários e executivos. (Andreza Galiego em Observatório da Imprensa, 
edição 756 - 23/07/2013) 
 
19

 Na Escola de Música existe uma assessoria de imprensa responsável por divulgar na mídia 
as atividades da Escola, e uma assessoria exclusiva para divulgar as ações do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego – PRONATEC na Escola.  
 
20

 A assessoria de imprensa do Projeto de pesquisa e extensão em sustentabilidade, mesmo 
após muitas tentativas de contato, não forneceu informações sobre os trabalhos desenvolvidos 
na assessoria. 
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Após identificação das assessorias citadas, foi estabelecido contatos 

com os responsáveis com objetivo de obter mais informação sobre as 

atividades desenvolvidas por elas. Um questionário estruturado com seis 

perguntas foi enviado via e-mail, a fim de embasar nossa pesquisa.21 A seguir 

relatamos o resultado da consulta aos representantes das assessorias 

identificadas. 

 

 

 Ascom-Reitoria 

 

 

A Assessoria de Comunicação da Reitoria (Ascom - Reitoria) foi 

oficializada em 11 de novembro de 2011, por meio do Anexo da Resolução 

014/2011-CONSUNI, que alterou o regimento interno da Reitoria da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Até a década de 1990 existia 

uma assessoria de comunicação ligada a Reitoria, porém, esta tinha sido 

incorporada a Agência de Comunicação – Agecom, em 1999 com a criação da 

Superintendência de Comunicação. No entanto, nos últimos anos, foi percebido 

por parte dos gestores da Reitoria, uma necessidade de se ter uma equipe 

fazendo a comunicação no local.  

A Assessoria é vinculada administrativamente ao Reitor, e suas 

competências estão descritas no capítulo XVI, artigo 274, do Regimento da 

Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, são elas:  

I – planejar, coordenar e executar a divulgação de ações administrativas, 

eventos ou outras matérias de interesse da Reitoria, seja no âmbito interno ou 

externo;  

II – responsabilizar-se pela intermediação de matérias e entrevistas, 

sugestão de pautas e coordenação dos contatos da mídia com o Reitor; 

III – manter o Reitor informado sobre o noticiário referente às atividades 

universitárias e assessorá-lo, quando solicitada; 

                                                
21

 Questionário em anexo.  
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IV – exercer a função de porta-voz do Reitor nos contatos com a 

imprensa, sempre que solicitado;  

V – desenvolver articulações permanentes com assessorias de 

comunicação de outras instituições federais de ensino superior;  

VI – sugerir medidas ou promoções que visem a uma maior integração 

com a comunidade universitária.  

A Ascom-Reitoria tem desenvolvida as atividades de Produção de textos 

jornalísticos, registros fotográficos, acompanhamento de entrevistas, contato 

com redações para sugestões de pautas e orientação aos bolsistas de 

Comunicação Social. Hierarquicamente a Ascom-Reitoria não é vinculada a 

Superintendência de Comunicação. No entanto, a publicação no site da UFRN 

das matérias produzidas e a inserção de notas no boletim é feito pela Agência 

de comunicação da Superintendência de Comunicação e quando a equipe da 

Ascom não pode realizar determinada matéria, solicita a equipe da Agecom 

para fazer. A Assessoria dispõe de uma sala no prédio da Reitoria da UFRN, 

com quatro computadores, uma impressora, telefones fixo e celular. Quanto a 

recursos humanos, tem dois jornalistas e um fotógrafo (servidores efetivos) e 

dois bolsistas alunos do curso de comunicação.  

 

 

 Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - CCHLA  

 

 

A assessoria de Comunicação do Centro de Ciências Humanas, Letras e 

Artes – CCHLA é uma das mais antigas, se tratando de assessorias de 

Centros. Só o jornalista Flávio Rezende está na assessoria há mais de dez 

anos, ele sucedeu o jornalista aposentado da UFRN Claudino Leite. A 

assessoria desenvolve as atividades de produção de informações relacionadas 

a eventos, palestras, cursos, debates, viagens relevantes de professores e 

demais assuntos significativos ligados ao CCHLA. O material é postado em 

redes sociais como Facebook, Twitter e blog, além do envio para imprensa e 

uma lista interna de professores, alunos e funcionários. Além do jornalista 
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servidor efetivo, a assessoria conta com um bolsista de comunicação e um 

diagramador que é ligado a produção de material impressos do Centro, tem 

uma sala própria com três computadores, telefone, scanner e uma máquina 

fotográfica.  

O contato da assessoria com a mídia local ocorre a partir do envio de 

releases e quando há necessidade de obter entrevistas, a assessoria entra em 

contato com a imprensa por telefone. A assessoria também auxilia a impressa 

quando chega ao CCHLA. A relação da assessoria com a superintendência de 

comunicação se dá praticamente como com o restante da imprensa, tudo que é 

produzido é enviado para a Comunica. E quando há necessidade de uma 

divulgação mais intensa de alguma atividade do CCHLA, a assessoria solicita 

um espaço e a Comunica procura a assessoria para aprofundar as informações 

que foram enviadas. A função da assessoria do CCHLA se limita ao Centro, em 

eventos interativos e de maior abrangência, a assessoria do CCHLA entra em 

contatos com outros Centros, ou Unidades Acadêmicas.   

 

 

 Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA  

 

 

A assessoria de comunicação foi instituída pela administração do Centro 

de Ciências Sociais Aplicadas em 2012, como setor de comunicação e 

tecnologias do Núcleo de Apoio ao Docente. Desde 2013, o Centro conta com 

o apoio de um servidor técnico-administrativo graduado em jornalismo e com 

especialização em assessoria de comunicação, além de um bolsista aluno do 

curso de jornalismo e dois bolsistas alunos do curso de design. A assessoria 

tem uma sala própria com seis computadores desktop, uma ilha de edição 

MAC (com headfones), telefone fixo e celular, máquina fotográfica, câmera 

filmadora e gravador de áudio (equipamentos profissional), leitores e 

gravadores de DVD, televisor, cinco microfones (4 lapelas e 1 de mão).  
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O trabalho da assessoria consiste em fazer registro das atividades 

desenvolvidas no CCSA (foto, vídeo e áudio), produção de releases para a 

Agecom e imprensa, manutenção das mídias sociais (Twitter e Facebook), 

alimentação do portal do CCSA (www.ccsa.ufrn.br) e criação de artes gráficas 

para eventos de extensão ligados ao Centro. Todo material produzido na 

assessoria do CCSA, além de ser encaminhado para o mailing22 da imprensa 

local, também é encaminhado para a Agecom, e quando há necessidade, conta 

com o apoio da Agência 

.  

 

 Centro de Ciências da Saúde – CCS 

 

 

Desde março de 2012, a assessoria foi instituída com o intuito de 

proporcionar mais visibilidade ao Centro. As atividades são desenvolvidas por 

uma bolsista do curso de Comunicação Social que fica responsável pela 

atualização da página no Facebook e do site do Centro, produção de matérias 

para os boletins diários e especiais da UFRN, atendimento ao público por meio 

do formulário “Contato” do site e organização do quadro de avisos (fiscalização 

dos cartazes afixados, observando o período dos eventos divulgados). Para 

realizar o trabalho, a bolsista dispõe de uma mesa com um computador e 

impressora, localizada na sala da secretaria e diretoria do CCS, segundo a 

estudante, havia uma câmera digital, porém foi furtada do local e ainda não foi 

adquirida uma nova. Não há telefone exclusivo para a assessoria, mas os da 

secretaria sempre estão disponíveis, tanto o fixo quanto o celular institucional.  

A bolsista não faz contato direto com a mídia externa. A produção de 

notícias é feita exclusivamente para publicação no site do CCS, no Facebook, e 

para divulgação mediada pela Agecom, pois a bolsa surgiu a partir da proposta 

da Agecom de que os centros mantivessem um bolsista de comunicação para 

trabalhar como uma espécie de corresponde da Agência no Centro. Sendo 

assim, ela fez um “treinamento” de aproximadamente seis meses, 

                                                
22

 Mailing é a abreviação da expressão em inglês “Mailing list” que significa lista de correio, 
também conhecido como mala direta. 
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comparecendo exclusivamente à redação da Agecom na Comunica, e hoje, 

seus horários são divididos entre a Agecom e o CCS, estando segundas, 

quartas e sextas no Centro e terças e quintas na redação da Agecom. Desta 

forma, a relação com a Agecom é estreita e frequente. 

 

 

 Editora Universitária – EDUFRN 

 

 

A assessoria de imprensa da Editora Universitária - EDUFRN existe 

desde maio de 2012, e foi originada a partir de um Projeto intitulado: “Agecom 

Centros”, em que a Agecom selecionava alunos de Comunicação Social-

Jornalismo para atuar como assessores nos Centros Acadêmicos, além dos 

Centros, foi direcionado um bolsista para a EDUFRN, com o intuito de fazer 

com que a comunidade acadêmica conhecesse mais sobre o trabalho exercido 

pela editora. A assessoria elabora matérias para o Boletim diário/Boletim 

Especial (Agecom) e Jornal da UFRN, além de fazer Clipping, cobertura 

fotográfica de eventos relacionados a Editora.  

O trabalho da assessoria é realizado por duas bolsistas uma estudante 

de Jornalismo e outra de Publicidade e Propaganda, com a supervisão do 

editor de publicações da editora, com formação em jornalismo. O trabalho é 

desenvolvido em uma sala com telefone, computador e impressora. O contato 

da assessoria com a mídia local ocorre tanto através da Agecom, como por 

meio de contatos direto feito pela assessoria, que se relaciona com a 

Superintendência de Comunicação especialmente através da Agecom, pois as 

notícias são passadas primeiro para a agência para só depois serem 

repassadas para os veículos de comunicação. 
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 Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ  

 

 

Em março de 2013 foi criada a assessoria de imprensa do Pronatec23 na 

Escola Agrícola de Jundiaí da UFRN, e em agosto de 2014 surgiu a assessoria 

para o e-Tec24, ambas coordenadas por uma jornalista, contratada via edital. A 

necessidade de contato com a mídia local e registro das atividades 

desenvolvidas pelo programa, motivaram a existência da assessoria que 

acompanha aulas de campo, eventos oficiais, ações desenvolvidas com as 

comunidades atendidas, visitas aos municípios atendidos, atualização do site, 

além de contato com a imprensa através do envio de pautas. A assessoria do 

Pronatec/EAJ tem a disposição uma sala com dois computadores, impressora, 

telefone.  

O contato da assessoria com a mídia local se dá por e-mail, no envio de 

pautas e contato telefônico. Segundo a jornalista, a relação da Assessoria de 

Comunicação com a Superintendência de Comunicação, segue o mesmo 

protocolo com a mídia local, sempre resultando inserções no Boletim da 

Agecom, mas a TVU e FMU raramente noticiam as suas pautas. A relação com 

os demais setores da UFRN se dá quando o Pronatec e e-Tec contam com a 

parceria de algum desses setores para a realização de eventos. 

 

 

 Escola de Música da UFRN – EMUFRN 

 

 

A atual Assessoria de imprensa da Escola de Música da UFRN, existe 

desde junho de 2013. Surgiu com o propósito de aperfeiçoar a comunicação 

                                                
23

 Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego objetiva ofertar cursos 
técnicos e profissionalizantes. É constituído por diversas frentes de atuação, a primeira é a 
ampliação do Ensino Técnico Profissionalizante, através dos Institutos Federais. No Rio 
Grande do Norte, o programa é desenvolvido em uma parceria do Governo Estadual com o 
Governo Federal, o IFRN, o SENAI, o SENAC e a UFRN. 
 
24

 Sistema Rede e-Tec Brasil - oferta de educação profissional e tecnológica à distância com o 
propósito de ampliar e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e 
gratuitos, em regime de colaboração entre União, estados, Distrito Federal e municípios. 
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interna e externa da entidade e contribuir para divulgação das suas ações, 

tendo em vista que a Escola de Música possui um grande envolvimento em 

produções artísticas, recebe várias atrações musicais nacionais e 

internacionais. O que estimulou a implantação de um setor de comunicação 

para que as demandas relativas a divulgação dos concertos e recitais e 

atendimento da mídia fossem completadas. A assessoria, desenvolve as 

atividades de produção de releases e material informativo, atualização de site e 

mídias digitais, fabricação de boletim informativo interno (periodicidade 

semanal), organizações de murais e painéis eletrônicos, comunicação e 

atendimento da mídia, acompanhamento de entrevistas, clipping e análise de 

mídia, levantamento de pautas e textos em geral.  

Atualmente, o trabalho é desenvolvido no espaço destinado a 

Coordenação de Eventos da EMUFRN. A sala dispõe de computadores, 

impressoras e um telefone fixo (que não realiza chamadas para aparelhos 

celular). Os recursos humanos são dispostos apenas a uma bolsista aluna de 

comunicação da UFRN. A comunicação com a mídia dar-se por meio do envio 

de release. Segundo a bolsista a relação da assessoria com a 

Superintendência de Comunicação, limita-se a divulgação das ações 

informadas pelo seu setor.  

Desde agosto de 2014, também existe na Escola de Música da UFRN, 

uma assessoria exclusiva para o PRONATEC/EMUFRN com o objetivo de 

organizar sistematicamente a comunicação interna e externa do projeto. As 

atividades desenvolvidas pela assessoria de comunicação são: produção de 

release, produção gráfica do boletim informativo, produção de documentários, 

atualização do site, contato com a imprensa, diagnosticar o ambiente 

comunicacional, organização de clipping e do banco de dados do projeto. Além 

da atualização do mailing list e media training. Esse trabalho é desenvolvido 

com recursos materiais da própria jornalista (telefone, computador). O contato 

da assessoria com a mídia local se dá de forma direta, por meio de ligações 

telefônicas e mídias sociais, envio de release, imagens e vídeos. Bem como a 

organização de entrevistas. Após a sua contratação, a assessora se 
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apresentou a direção da Superintendência de Comunicação e enviar o material 

informativo produzido na assessoria para a Agecom.  

 

 

 Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL  

 

 

A assessoria de comunicação do Hospital Universitário Onofre Lopes, 

existe há três anos e meio e foi criada com a finalidade de atender às 

demandas da comunicação interna do hospital. Inicialmente a gestão do 

hospital tinha a intenção que a assessoria de comunicação produzisse um 

jornal institucional. A assessoria funciona em uma sala compartilhada com 

outro setor, com um computador, uma impressora e um telefone, um bolsista 

do curso de Radialismo da UFRN e uma jornalista contratada.  

As atividades desenvolvidas são: estabelecer contato entre a mídia 

externa e o hospital (atividades e seus representantes); produção e veiculação 

de notícias na página do hospital na internet e mídias sociais; elaboração e 

distribuição de releases; cobertura e divulgação de eventos internos; 

atualização de site e blog do hospital; divulgação interna de campanhas 

institucionais; apoio a campanhas institucionais; elaboração e divulgação de 

boletim de serviços (onde são publicadas as portarias do hospital); Clipping25; 

elaboração e veiculação de boletim informativo mensal, contendo todas as 

informações publicadas em jornais impressos e digitais do Estado, que citam o 

HUOL; elaboração da ata da reunião administrativa; diagramação de material 

impresso. 

O contado da assessoria com a mídia local acontece em duas vias: da 

mídia externa para o hospital e do hospital para a mídia externa (sic). 

Geralmente a comunicação é estabelecida por telefone e mensagem 

eletrônica, podendo em algumas ocasiões, ser efetuada presencialmente, e a 

                                                
25

 Segundo material da Escola Superior de Relações Públicas (ESURP) do Recife (PE), 
clipping é a seleção de todo o noticiário sobre o cliente ou assuntos de seu interesse, veiculado 
na mídia impressa (jornais e revistas), eletrônica (TVs e rádio) ou digital (agências e sites de 
notícias).  
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ligação entre a assessoria e a Rádio FMU e a TVU acontece no mesmo nível 

das demais mídias locais. Todas as informações do hospital divulgadas nas 

mídias são repassadas para a Agecom. Em eventos do hospital onde envolve 

representantes da UFRN, como a reitora, a assessoria acontece de forma 

conjunta com a Agecom e como a assessoria do hospital não tem 

equipamentos para registro de imagem, é recorrente a solicitação de fotógrafo 

da Agecom para a cobertura de eventos importantes, além de apoio dos 

estagiários da Agência, quando é preciso.  

 

 

 Instituto do Cérebro - ICe  

 

 

No Instituto do Cérebro, a sala da assessoria de imprensa é dividida com 

as secretárias de graduação e pós-graduação, e tem computador, impressora, 

telefone fixo e celular. A assessoria de comunicação é coordenada por uma 

jornalista do quadro efetivo da UFRN, (no ICe há menos de um mês) e não 

conta com apoio de bolsistas. O trabalho da assessoria consiste na produção 

de notícias, reportagens e notas para os meios de divulgação da UFRN (site, 

Boletim Diário e Boletim Especial) e releases para a imprensa, além de auxiliar 

atividades relacionadas à comunicação do Instituto (produção de vídeos 

institucionais e organização de relatórios administrativos sobre repercussão do 

ICe na imprensa, etc). O ICe recebe frequentemente demanda da imprensa 

local e nacional, algumas vezes veículos internacionais também realizam a 

divulgação das pesquisas do Instituto do Cérebro. O conteúdo produzido pela 

assessoria do ICe é encaminhado para a Agecom. Dependendo da matéria, 

também é enviado como sugestão de pauta para a TVU e a FMU e como a 

assessoria do ICe não tem fotógrafo, costuma solicitar tal profissional da 

Agecom, quando necessário.  
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 Instituto Internacional de Física – IIF 

 

 

A assessoria de imprensa do Instituto Internacional de Física – IIF foi 

criada em 2011 com o intuito de organizar o fluxo de informações produzido 

pelo Instituto e de dar mais visibilidade ao trabalho desenvolvido no IIF, além 

de melhorar o relacionamento com outras instituições e o fluxo interno de 

comunicação. Na assessoria são desenvolvidas as seguintes atividades: 

contato com a imprensa local e especializada; contato com outras instituições 

de ensino e pesquisa no Brasil e no exterior; produção de conteúdo escrito e 

audiovisual para o site da instituição; produção de releases; produção de 

pôsteres de divulgação de eventos; acompanhamento de assessorados a 

entrevistas; media training26 e atualização do site da Instituição. 

A assessoria é composta por um profissional jornalista, e tem como 

recursos materiais uma sala equipada com computador, impressora, câmera 

fotográfica digital, câmera de vídeo e um gravador de áudio. O contato com a 

mídia local se dá através da divulgação de releases, follow-ups27 e ligações de 

relacionamento com os veículos de comunicação. É comum a imprensa local 

utilize o Instituto como fonte para pautas relacionada à ciência. Segundo o 

jornalista responsável, a Comunica apoia o trabalho realizado pela assessoria 

através da agência e dos veículos (FMU, TV Universitária e o site da UFRN). A 

Agecom é parceira da assessoria de comunicação do IIF quanto à divulgação 

das atividades do Instituto dentro da UFRN e também disponibiliza apoio da 

equipe de clipping, fotografia, revisão ortográfica e pesquisa. A assessoria 

mantém contato com demais setores da UFRN (Centros, departamentos, 

unidades, núcleos) durante a realização de eventos conjuntos entre o IIF e 

                                                
26

 Media training é uma expressão da língua inglesa, que traduzida para o português, significa 
Treinamento para se relacionar com a mídia... A expressão também é utilizada como 
treinamento de porta-vozes, isto é, dos encarregados pela organização de falarem em seu 
nome diante da mídia. (Leonardo Filoso, 2005)  
 
27

 Follow-up é uma expressão em inglês que significa acompanhar ou fazer o 
acompanhamento. No âmbito da assessoria de imprensa, o assessor de imprensa utiliza o 
follow-up para criar um relacionamento favorável com elementos da mídia, com o objetivo de 
facilitar o seu trabalho no futuro. 
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outras unidades da UFRN. A divulgação destas atividades é desenvolvida e 

realizada de forma conjunta com as assessorias destes, caso tenha assessoria.  

 

 

 Instituto Metrópole digital - IMD  

 

 

A assessoria de imprensa do Instituto Metrópole digital, existe desde 

maio de 2014, a administração do Instituto percebeu a necessidade de integrar 

mais a comunidade interna do setor e divulgar mais suas atividades. A 

assessoria é composta por uma jornalista e um bolsista aluno de Jornalismo. 

Realiza matérias, entrevistas sobre ações do IMD e encaminha para os 

veículos de comunicação (interno e externo), além de alimentar a sua página 

de notícias e produzir um boletim semanal para distribuição entre funcionários, 

alunos e comunidade da UFRN. O trabalho ocorre em uma sala, dividida com o 

setor de revisão. A assessoria do IMD mantém contato com a Superintendência 

de Comunicação por telefone e por e-mail, e quando necessário, 

pessoalmente. Toda notícia produzida no setor é encaminhada a Agecom, para 

ser publicada no boletim e na página da UFRN. Segundo a jornalista 

responsável a assessoria não tem contato com os demais setores da 

Universidade. 

 

 

 Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde – LAIS/ 

HUOL/UFRN   

 

 

A criação da Assessoria de imprensa foi motivada pela necessidade de 

divulgar projetos de grande impacto social e de interesse público, projetos que 

poderiam beneficiar a população, mas que não chegava ao conhecimento da 

sociedade.  Sendo assim, a assessoria surgiu no final do ano de 2012, mas só 

começou suas atividades de fato, no início de 2013. As atividades 

desenvolvidas pela assessoria de comunicação tem sido a divulgação dos 

projetos do Laboratório, através de releases enviados para imprensa, 
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monitoramento online do que saí em jornais impressos, blogs e telejornais e 

divulgação das matérias de TV e entrevistas em um canal do Youtube 

(https://www.youtube.com/user/laisufrn), assessoramento de entrevistas, além 

da alimentação da página no Facebook 

(https://www.facebook.com/LAIS.HUOL). 

Uma aluna de jornalismo da UFRN, desenvolve a assessoria de forma 

remota, com seu próprio computador e celular, não existindo sala ou outros 

recursos específicos para a atividade. A estudante e o professor coordenador 

do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde ficam responsáveis pela 

produção e inserção de material nas redes sociais do Laboratório. A bolsista 

relatou que quando o LAIS tem algum novo projeto, ela produz um texto e 

divulga para seu mailing, na sequência ela liga para alguns veículos de 

comunicação para lembrar da pauta. Segundo ela, o retorno da imprensa tem 

sido satisfatório, pois a assessora percebe que as pautas de Ciência ainda são 

poucas na cidade e a mídia local se interessa bastante. A assessoria não tem 

nenhuma relação com Agecom, nem mesmo com a superintendência de 

comunicação. Os releases são enviados à Comunica da mesma forma que são 

enviados para a impressa em geral.  

 

 

 Museu Câmara Cascudo 

 

 

No Museu Câmara Cascudo existe um bolsista, aluno do curso de 

Comunicação Social, contratado para desenvolver as atividades de assessoria 

de imprensa, sendo responsável por produzir release para enviar a imprensa, 

registro fotográfico de atividades e divulgação do Museu, elaboração de 

material gráfico, alimentação do site do Museu das redes sociais Twitter 

(twitter.com/MuseuCC_Oficial) e Facebook 

(www.facebook.com/museucamaracascudoufrn). Os recursos materiais 

disponíveis são: um computador, um telefone e a impressora que é também da 

secretaria do Museu.  
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A assessoria mantém contato com a imprensa local através de telefone, 

e-mail ou mesmo contato pessoal, quando necessário. Também mantém 

informada a Superintendência de Comunicação, sobre as atividades 

desenvolvidas no Museu, através de envio de release para a Agecom.  

É importante ressaltar que esse levantamento das assessorias foi 

realizado no segundo semestre de 2014, com a intenção de identificar como 

está sendo feita a Comunicação Institucional da Universidade. Portanto, podem 

ocorrer mudanças, como o surgimento de novas assessorias, ou o fim das 

atividades de algumas das apresentadas. Também podem existir outras 

assessorias de imprensa na UFRN que não foram identificadas durante o 

período desse levantamento. No entanto, as informações apresentadas 

diagnosticam uma realidade.  

Em cinco dessas assessorias, o trabalho é executado por jornalistas 

servidores efetivos da UFRN, duas são conduzidas por jornalistas contratados 

via Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura – FUNPEC, seis 

assessorias funcionam com alunos do curso de Comunicação Social, 

contratados como bolsistas, e uma assessoria na Escola de Música da UFRN e 

a da Escola Agrícola de Jundiaí são jornalistas profissionais contratadas pelo 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego - Pronatec nas 

Escolas.  

 A partir dessa pesquisa, elaboramos um fluxograma a fim de visualizar 

o fluxo de informações das assessorias de comunicação com a Agecom e a 

imprensa local: 

 

 

 

 



 

 

48 

 

IMAGEM 0428 
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 LIMA, Érica. Fluxograma das assessorias de comunicação com a Agência de Comunicação 
– AGECOM da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a imprensa local  
Disponível em: < http://www.4shared.com/office/M7lZrxZHce/1_-_Fluxograma_LIMA.html> 
Acesso em: 13 abr. 2015 
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Podemos perceber que as assessorias são autônomas e que se 

comunicam com os veículos de comunicação da Comunica, ao mesmo tempo 

em que se comunicam com a imprensa como todo. Não existe um intermédio 

ou mesmo exclusividade para a Comunica. Já aconteceu de a imprensa 

externa divulgar algo da UFRN que a Comunica não tinha o conhecimento 

(sic). Exceto na assessoria da Editora Universitária, onde as notícias são 

primeiro passadas para a Agecom para depois serem repassadas para os 

demais veículos de comunicação. 

Observamos que não há uma integração eficaz na comunicação 

institucional da Universidade, uma vez que não existe uma relação direta dos 

atores que fazem a comunicação da Instituição, dentro do próprio Campus 

Central. Também não existem ações efetivas no sentido de agregar os diversos 

campi, até mesmo os sites dos campi não são interligados, o Ceres de Currais 

Novos, não possui página na internet e os demais não seguem a mesma 

identidade visual, como podemos observar na figura a seguir:  

IMAGEM 0529 
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 LIMA, Érica. Print screen de sites: Portal da UFRN e página da Escola Agrícola de Jundiaí.. 
Disponível em: 
<http://www.4shared.com/office/4Bgd1v3kba/2__Print_screen_de_sites_UFRN.html> 
Acesso em: 13 abr. 2015 
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IMAGEM 0630 

 

 

No próximo capítulo, daremos continuidade com uma caracterização da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte31, seus campi, municípios que 

estão inseridos e os veículos de comunicação existentes na região.  

 
 

 

                                                
30

 LIMA, Érica.  Print screen de sites: Faculdade de Ciências do Trairi e Centro de Ensino 
Superior do Seridó – CERES Caicó 
Disponível em:  
<http://www.4shared.com/office/4vARZArAba/3_-_Print_screen_de_sites_UFRN.html> 
Acesso em: 13 abr. 2015 
 
31

 A página da UFRN é administrada pela Superintendência de Informática, sendo alimentada 
com notícias fornecidas pela Agência de Comunicação (Agecom) e Assessoria de Comunica 
da Reitoria (Ascom).   
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CAPÍTULO III: A PESQUISA 

 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como já apresentada  

anteriormente, possui uma estrutura física que compreende o Campus Central, 

em Natal e os campi de: Caicó e Currais Novos que compreendem o Centro de 

Ensino Superior do Seridó (CERES); o Campus de Macaíba – Escola Agrícola 

de Jundiaí; e em Santa Cruz – a Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi.  

A Universidade ainda está presente em 62 municípios potiguares com 

ações de extensão universitária e em 23 polos de apoio presenciais de 

educação à distância, sendo 16 localizados no Rio Grande do Norte e 7 nos 

estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Sendo assim, para pensar uma 

integração na comunicação institucional da Universidade se faz necessário 

conhecer a situação dessa comunicação, bem como mapear as 

potencialidades (meios de comunicação) de cada município onde a 

Universidade está presente.  

Para elaboração de um plano de comunicação é preciso: “estabelecer 

quais as mensagens adequadas que, utilizando os métodos e mecanismos 

disponíveis permitirão que a estratégia de comunicação seja atingida." 

(CHAVES et al, 2010, p. 58). Para tanto, realizamos um levantamento 

bibliográfico e uma pesquisa de documentos, que nos permitisse descrevemos 

brevemente os Campi e municípios onde estão inseridos:  

 

 

3.1 CAMPUS CENTRAL DA UFRN – NATAL 

 

 

O Campus Central está localizado em Natal, capital do Rio Grande do 

Norte, que tem uma população estimada de 803.739 (IBGE, 2010) e possui 

uma área de unidade territorial de 167,263 (km²). A cidade possui quatro 

municípios circunvizinhos: Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e 
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Extremoz, conforme Mapa 1.  No ano de 2014 o Campus Central32, registrou 

47.410 alunos matriculados (Graduação, Mestrado, Doutorado, Especialização, 

Técnico, Residência médica, Metrópole Digital e Formação complementar).   

 

IMAGEM 0733 

 

 

 

 

                                                
32

 Dados solicitados a Superintendência de informática da UFRN, através do Chamado 82610 
no Sigrh. O relatório foi fornecido via e-mail pelo Suporte da Diretoria de sistemas em 26 de 
março de 2014. 
 
33

 LIMA, Érica.  Mapa 1 – Natal/RN e municípios circunvizinhos Mapa elaborado com base em: 
IBGE. Mapa do Rio Grande do Norte. Disponível em: <http://cod.ibge.gov.br/232R6> Acesso 
em: 29 out. 2014. 
Disponível em: <http://www.4shared.com/office/vmE41r0kce/4_-_Mapa_1.html > 
Acesso em: 13 abr. 2015 
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De acordo com os dados do Ministério das Comunicações34, em Natal 

existem sete emissoras de rádio FM comercial, são elas: FM 94,3 MHz Radio; 

FM Cidade do Sol LTDA; FM 96,7 MHz Radio Natal Reis Magos LTDA; FM 

97,9 MHz Sistema Associado de Comunicação S.A; FM 98,9 MHz FM Nordeste 

LTDA; FM 102,9 MHz Radio Paraiso FM LTDA; FM 103,9 MHz Tropical 

Comunicação LTDA35. Além de sete Rádios Comunitárias outorgadas e seis 

emissoras de rádio AM. A emissora educativa, FM 106,9 MHz Senado Federal, 

e a Rádio Universitária FM registrada pela Fundação Norte-rio-grandense de 

Pesquisa e Cultura – Funpec, vinculada e dirigida pela Superintendência de 

comunicação da UFRN.   

No que diz respeito a emissoras de Televisão, existem cinco comerciais: 

TV Novos Tempos, TV Cabugi, TV Tropical, TV Ponta Negra e Multi TV, uma 

TV educativa, a TV Universitária da UFRN, e prestadores de TV por Assinatura. 

A cidade conta com internet banda larga e cobertura 4G36.  

A Agecom - agência de comunicação da UFRN, trabalha de forma 

colaborativa com a TV Universitária e a Rádio Universitária e também se 

relaciona com toda a imprensa sugerindo pautas e divulgando notícias da 

Universidade.  

 

 

3.2 ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ (EAJ/UFRN – MACAÍBA)  

 

 

A instituição fica a aproximadamente 22 quilômetros do Campus Central 

em Natal, o município tem uma população estimada de 69.467 (IBGE, 2010) e 

possui uma área de unidade territorial de 510,771 (km). Conta com nove 

                                                
34

 Indicadores produto do trabalho de organização e sistematização de informações do setor de 
comunicações do Ministério das Comunicações, disponíveis no sítio do Ministério das 
Comunicações, na seção Dados do Setor de Comunicações (http://www.mc.gov.br).  
 
35

 Dados disponíveis no Sistema de controle de Rádio Difusão-SRD.  
Disponível em: <http://sistemas.anatel.gov.br/srd/> última consulta em 12/08/14.  
 
36

  Sigla que representa a quarta geração tecnológica da telefonia móvel. Além de sucessora 
da 3G que oferecia uma conexão-padrão de até 14,4 Mbps, a nova tecnologia é capaz de 
oferecer até 20 Mbps. (http://www.tecmundo.com.br - acessado em 12/11/2014)  
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municípios circunvizinhos: Ielmo Marinho, São Gonçalo do Amarante, Vera 

Cruz, Parnamirim, Natal, São Pedro, São José do Mipibu, Bom Jesus e Boa 

Saúde, como se visualiza no Mapa 2. No ano de 2014, o Campus de Macaíba 

registrou 1797 alunos matriculados (Graduação e Técnico).   

IMAGEM 0837 

 

No que diz respeito a radiodifusão38 no município de Macaíba, existe 

uma emissora de rádio FM comercial (Radio Cultura de Macaíba - 95 FM) e 

uma Rádio Comunitária outorgada, cadastradas no site do Ministério das 

Comunicações, no entanto, pela proximidade com a capital do estado, podem 

                                                
37

 LIMA, Érica.  Mapa 2 – Macaíba/RN e municípios circunvizinhos. Mapa elaborado com base 
em: IBGE. Mapa do Rio Grande do Norte.  
Disponível em: <http://www.4shared.com/office/_dGRsgbsce/5_-_Mapa_2.html > 
Acesso em: 13 abr. 2015  
38

 Segundo Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações do Brasil, 
Radiodifusão é o serviço de telecomunicações que permite a transmissão de sons 
(radiodifusão sonora) ou a transmissão de sons e imagens (televisão), destinados ao 
recebimento direto e livre pelo público. 
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ser sintonizados alguns veículos de comunicação de Natal. A cidade também 

conta com internet banda larga e cobertura 3G39.  

A Escola Agrícola de Jundiaí juntamente com o Departamento de 

Comunicação da UFRN são parceiras da Superintendência de Comunicação 

na produção do programa Tela Rural da TV Universitária, e essa parceria 

contribui para que durante o ano de 2013, a EAJ mantivesse um bolsista de 

comunicação responsável pela assessoria de impressa da Escola. Segundo 

relato do diretor da Agecom, esse bolsista, não só colaborou com informações 

para produção do programa Tela Rural, mas também fornecendo notícias para 

a Agência de comunicação da UFRN. Agora em 2014, a EAJ contratou um 

jornalista profissional, via Pronatec -Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego. A existência desse profissional viabiliza a produção de 

notícias para veiculação nos veículos de comunicação da UFRN, e para 

alimentação do site da Escola.  

 

 

3.3 FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI (FACISA/UFRN - 

SANTA CRUZ)  

 

 

A Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, fica a aproximadamente 

115 quilômetros de Natal. O município tem uma população estimada de 35.797 

(IBGE, 2010) possui uma área de unidade territorial de 624,356 (km²) e conta 

com oito municípios circunvizinhos: Tangará, Sítio Novo, Lages Pintadas, São 

Tomé, Campo Redondo, Coronel Ezequiel, São Bento do Trairi e Japi. , 

conforme Mapa 3. No ano de 2014 o Campus de Santa Cruz registrou 505 

alunos matriculados.   

Em Santa Cruz existe uma rádio comunitária, a Rádio Santa Rita FM, e 

uma emissora de rádio AM, Radio Santa Cruz AM LTDA. É importante ressaltar 

                                                
39

  Sigla que representa a terceira geração de padrões e tecnologias da telefonia móvel. A 
tecnologia 3G aprimora a transmissão de dados e voz, oferecendo velocidades maiores de 
conexão, além de outros recursos, como vídeo chamadas, transmissão de sinal de televisão, 
entre outros serviços. (http://www.tecmundo.com.br - acessado em 26/08/2014)  
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que a Rádio Santa Cruz AM por se tratar de uma rádio de amplitude 

modulada40, tem um alcance em todos os municípios circunvizinhos de Santa 

Cruz e ainda é um meio de comunicação muito presente na vida das pessoas 

que moram no interior, portanto, é um veículo importante para a Universidade 

fazer parcerias, podendo um assessor de imprensa da Facisa produzir e 

oferecer notícias para serem divulgadas no rádio. O município também conta 

com internet banda larga e cobertura 3G. O que permite a difusão de 

informações via internet.  

 

IMAGEM 0941 

 

                                                
40

 Amplitude Modulada: Processo de transmissão de rádio onde a informação do programa é 
colocada sobre uma onda portadora de frequência alta e constante, variando a amplitude 
proporcionalmente ao nível do programa. Ocupa a faixa de 550 KHZ a 1650 KHZ em Ondas 
Médias e Curtas. Essa captação das variações de amplitude, faz com que o receptor receba 
também ruídos naturais como rádios, ignição de automóvel e outras frequências (BARBOSA, 
1992, p.12). 

 

41
 LIMA, Érica.  Mapa 3 – Santa Cruz/RN e municípios circunvizinhos. Mapa elaborado com 

base em: IBGE. Mapa do Rio Grande do Norte.  
Disponível em: <http://www.4shared.com/office/32luonlbba/6_-_Mapa_3.html> 
Acesso em: 13 abr. 2015 
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3.4 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ (CERES/UFRN – 

CURRAIS NOVOS) 

 

 

O Centro de Ensino Superior do Seridó de Currais Novos fica a 

aproximadamente 179 quilômetros de Natal, o município tem uma população 

estimada de 42.652 (IBGE, 2010) possui uma área de unidade territorial de 

864,349 (km²) e conta com oito municípios em seu entorno: São Vicente, Acari, 

Cerro Corá, Carnaúba dos Dantas, Campo Redondo, São Tomé e Lagoa Nova, 

como se visualiza no Mapa 4. No ano de 2013, o campus de Currais Novos, 

nos quatro cursos de graduação presencial, haviam 634 alunos matriculados, e 

10 cursos de graduação na modalidade a distância com 412 alunos ativos. 

Também foram ofertados três cursos presenciais de especialização e um 

mestrado profissional, além de três cursos de especialização a distância, 

totalizando atualmente 276 alunos ativos. 

De acordo com os dados do Ministério das Comunicações, no município 

de Currais Novos, tem uma prestadora de TV por Assinatura, denominada Sid’s 

TV, uma emissora de rádio FM comercial, a Rádio Sertaneja FM, duas 

emissoras de rádio AM e uma Rádio Comunitária outorgada. Currais Novos 

também conta com internet banda larga e cobertura 3G permitindo a veiculação 

de informações via rede. 

Para o CERES de Currais Novos, além da produção de notícias para 

serem divulgadas no rádio, também podem ser estabelecidas parcerias com a 

Sid’s TV a fim de discutir não só a possibilidade da TV divulgar informações 

jornalística sobre o CERES, mas também a realização de um programa 

semanal de entrevista produzido pela assessoria de impressa do CERES com 

conteúdo sobre o Campus. Outra possibilidade seria a transmissão do 

programa Por Dentro do Campus, uma versão atualizada com notícias de todos 

os Campi.  
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IMAGEM 1042 

 

 

 

3.5 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ (CERES/UFRN - CAICÓ) 

 

 

O Centro de Ensino Superior do Seridó fica a aproximadamente 268 

quilômetros de Natal, o município tem uma população estimada de 62.709 

(IBGE, 2010), possui uma área de unidade territorial de 1.228,583 (km²) e 

conta com dez municípios circunvizinhos: Timbaúba dos Batistas, São José do 

Seridó, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Ouro Branco, Cruzeta, 

Jardim do Seridó, Jardim de Piranhas, Serra Negra do Norte, Jucurutu, Florânia 

                                                
 

42
 LIMA, Érica.  Currais novos e municípios circunvizinhos. Mapa elaborado com base em: 

IBGE. Mapa do Rio Grande do Norte.  
Disponível em: <http://www.4shared.com/office/lM97Qjfice/7_-_Mapa_4.html > 
Acesso em: 13 abr. 2015 
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(veja Mapa 5 abaixo). No ano de 2013, o campus de Caicó ofertou 10 cursos 

de graduação na modalidade presencial, com 1.491 alunos matriculados e 8 

cursos de graduação a distância, com 295 alunos ativos, também foram 

oferecidos 3 cursos de especialização a distância, com 144 alunos ativos. 

 

IMAGEM 1143 

 

 

 

Em Caicó, identificamos o registro de uma emissora de rádio FM 

comercial, uma emissora de rádio FM educativa (Fundação Educacional 

Santana e Fundação Seridó Central) e três emissoras de rádio AM. Se tratando 

de Televisão, observamos o cadastro de três retransmissoras de TV em caráter 

primário com autorização, duas retransmissoras de TV digital com autorização 

provisória de funcionamento e duas emissoras e retransmissoras de TV digital 

licenciadas ou com autorização provisória de funcionamento.  

                                                
43

 LIMA, Érica.  Mapa 5 – Caicó/RN e municípios circunvizinhos. Mapa elaborado com base em: 
IBGE. Mapa do Rio Grande do Norte.  
Disponível em: <http://www.4shared.com/office/0C0uyBRJce/8_-_Mapa_5.html> 
Acesso em: 13 abr. 2015 
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Um ponto forte para a comunicação em Caicó é o rádio, o CERES de 

Caicó pode fazer parcerias, ocupado espaços na rádio com notícias 

jornalísticas produzidas por um jornalista do CERES.  O município também é 

coberto com internet banda larga e 3G, possibilitando a difusão de informações 

via internet.  

 

 

3.6 A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL NOS CAMPI DA UFRN  

 

 

No intuito de desenvolver as atividades de campo inerentes a esta 

pesquisa, no mês de agosto de 2014 iniciamos a realização das entrevistas nos 

cinco municípios (Natal, Macaíba, santa Cruz, Currais Novos e Caicó) onde se 

encontram os campi da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Coletamos informações junto a gestores e servidores da Universidade e 

visitamos os veículos de comunicação (Rádio e TV), presentes nas cidades, 

com a intenção de compreender como tem ocorrido a comunicação institucional 

da UFRN em cada campus. Realizamos entrevistas e constatamos in loco a 

situação dessas unidades. Os 17 sujeitos pesquisados tiveram suas 

identidades codificadas, sendo tratados apenas por “sujeito” acrescido de um 

número de identificação definido através de um sorteio de ordem aleatória44. 

Esse procedimento de foi necessário, a fim de resguardar a confidencialidade 

das informações, e garantir sigilo e respeito aos pesquisados. Na sequencia, 

fizemos uma análise. Segundo Laurence Bardin “a partir do momento em que a 

análise de conteúdo decide codificar o seu material, deve produzir um sistema 

de categorias" (BARDIN, 2011, p. 148). A categorização é uma condensação 

sistematizada dos dados coletados. Sendo assim, agrupamos as informações 

nas categorias a seguir: 

 Percepção de participação no processo comunicacional da UFRN 

 Contato com a superintendência de Comunicação 

 Contato com os veículos de comunicação 

 Veículos de comunicação nos municípios (Rádio e TV) 

 Expectativas sobre a comunicação institucional da UFRN 

                                                
44

 Sorteio realizado mediante inclusão de nomes no site http://sorteiospt.com/list/ 
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 Percepção de participação no processo comunicacional da UFRN 

 

 

Todos os gestores dos Campi entrevistados relataram que a 

comunicação institucional ocorre de maneira muito falha, e aquém das 

expectativas. Os “Sujeitos 09 e 14” afirmaram que os referidos Campi não se 

sentem incluídos na comunicação institucional da UFRN. “A universidade fica 

muito pra dentro dela mesma [...] não há um canal regular, por exemplo, de 

comunicação daquilo que se faz aqui.” (Sujeito 09). Percebemos que a 

ausência de um núcleo de comunicação, ou mesmo um jornalista em cada 

campus, dificulta essa comunicação: 

  

Eu acho que poderia ser mais... Já foram feitas reportagens sobre 
processo de interiorização, mas eu acho que isso poderia se 
intensificar um pouco mais com novas entrevistas, com novas 
reportagens no boletim de serviço, no boletim da Agecom, pela Rádio 
Universitária, pela TVU. Nós nunca tivemos aqui a presença da TVU, 
eu acho que deveria sim ter a presença da TVU, fazer uma 
reportagem com todos os nossos professores e técnicos 
administrativos, saber o que temos feito, tem produzido, tem 
contribuído com a formação do aluno, tem contribuído com processos 
de interiorização, quais são os ganhos desse processo de 
interiorização para a comunidade... (Sujeito 07) 

 

 

 Contato com a superintendência de Comunicação 

 

 

O contato com a Superintendência de Comunicação (Comunica) para 

alguns Campi é mais difícil que para outros. Pois não existe um fluxo 

permanente, nem mesmo um canal entre os Campi e a Comunica (sic). Os 

gestores dos Campi não tem o hábito de enviar informações, nem a Comunica 

costuma tomar a iniciativa de entrar em contato com os Campi em busca de 

notícias. O Sujeito 04 relata que em 2014 tiveram três entrevistas para o 

Boletim Especial online da UFRN, partindo de demandas geradas pelo campus. 

Os gestores, também questionam a ausência de integração dos Campi com os 

veículos de comunicação da Universidade. Pelas falas dos Sujeitos podemos 

perceber, essas diferenças: 
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O contato com a superintendência é mais difícil, na verdade a gente 
quase nunca tem esse costume, a gente precisa ter um canal com a 
superintendência de comunicação. Eu não sei a quem passaria essas 
informações, tendo em vista que a superintendência é dividida em 
vários setores, qual seria o setor específico que eu noticiaria isso? 
Nós não sabemos. (Sujeito 09) 
 
Na prática, na quase totalidade das ocasiões, nós que procuramos a 
Agecom ou até mesmo a TVU e a Rádio Universitária. Não há um 
canal permanente de diálogo com o setor de comunicação da 
administração central. (Sujeito 14) 

 

 

 Contato com os veículos de comunicação 

 

 

Os campi buscam manter um contato com a mídia local, no entanto, 

percebe-se certa dificuldade, tendo em vista o desconhecimento do processo 

de divulgação de notícias, visto que são professores de áreas diversas e estão 

na condição de gestores, não são comunicadores.    

Não há nenhum meio de divulgação local de grande alcance. Como já 
dissemos não temos acesso a Rádio e TV Universitária. Por vezes, 
as rádios locais e os blogs fazem divulgações dos acontecimentos e 
eventos ocorridos. Também fazemos divulgações pelo Facebook, um 
meio alternativo de divulgação criado pela direção para a comunidade 
acadêmica e não acadêmica. (Sujeito 04) 
 
Contratamos uma jornalista para suprir, na medida do possível, essa 
lacuna. E esta profissional encaminha releases aos blogs da região. 
Mas o trabalho é feito de forma independente e sem qualquer 
articulação com a comunicação da administração central. Dispomos 
de uma página feito por iniciativa nossa, cujo acesso ao link no site 
da UFRN não é facilitado, encontra-se escondido. (Sujeito 14) 

 

O contato dos Campi com os veículos de comunicação dos seus 

municípios, na maioria das vezes, parte dos próprios veículos, que procuram os 

Campi para divulgar notícias. Percebemos através das respostas, que existe 

grande interesse da mídia local em divulgar notícias sobre a Universidade: 

 

Nós temos mais cuidado de divulgar uma coisa que é interesse 
nosso, do ponto de vista funcional mesmo. Então, vai haver um 
concurso de professor substituto, eu preciso que as pessoas tomem 
conhecimento também localmente, então normalmente a gente faz 
um oficio e solicita às emissoras que façam a divulgação desse 
concurso, pelo menos dizendo quais são os dias, o período que está 
aberto as inscrições e aqueles que têm interesse procura o campus 
para maiores informações. Então assim, algumas situações que é 
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mais de interesse funcional, um concurso, um evento, alguma coisa 
que precise uma resposta da comunidade, a gente solicita. Mas, em 
termos de notícias mesmo, do que está sendo feito no campus, uma 
obra que está para ser entregue, um evento, então muitas vezes os 
próprios meios de comunicação que vem aqui procurar se tem 
alguma noticia pra divulgar, alguma informação para ser dada. 
(Sujeito 09) 

 

 

 Criação de um plano de integração na comunicação institucional 

 

 

No que diz respeito a criação de um plano de integração na 

comunicação institucional dos Campi da UFRN, todos os gestores consideram 

muito importante e afirmaram apoiar a implantação, como disse o Sujeito 09: 

“Essa integração é fundamental, para a Universidade conhecer a própria 

Universidade e a sociedade.” Sujeito 14 relata que embora os campi tenham 

certa autonomia, a instituição é única. O Sujeito 07 também reforça essa 

importância: 

 
Eu acho que realmente esse seu projeto é importante pra que a gente 
possa traçar metas para que a interiorização de fato [...] Nós estamos 
em um processo de construção de interiorização do ensino, nós ainda 
não chegamos a conclusão disso, precisamos caminhar muito e acho 
que um dos passos que temos que dar, é esse que você está 
conversando conosco agora, que é trazer a informação de uma forma 
generalizada para toda universidade. Não só a comunidade interna, 
mas a comunidade externa precisa saber o que a universidade faz, 
acho que é um ganho substancial para todos, a gente hoje faz a 
universidade e a comunidade que também faz parte da universidade, 
e principalmente o interior. (Sujeito 07) 

 

 

 Expectativas sobre a comunicação institucional da UFRN 

 

 

Os gestores esperam que a comunicação institucional da UFRN 

funcione de forma eficaz e eficiente, que tenha sucesso nos seus objetivos e 

que reflita o cotidiano e os trabalhos desenvolvido em cada Campi. Os eventos, 

as informações acadêmicas e administrativas, os projetos de pesquisa e 

extensão, jogos internos, e tantas outras informações importantes para a 

comunidade acadêmica e população em geral. Podem ser integrados pelos 
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meios de comunicação existentes na região (rádios e TV) e na 

Superintendência de Comunicação, ou seja, TV universitária, Rádio 

Universitária FM, Boletins diários e os especiais da Agecom, e redes sociais 

como Facebook e Twitter.  

 
As condições necessárias passam pela criação de um núcleo de 
comunicação, vinculado à Agecom, com ao menos um jornalista. É 
importante destacar que haveria um permanente contato para fazer 
um trabalho em consonância com a comunicação da administração 
central. A presença diária de um profissional, sob a orientação da 
Agecom, facilitaria a identificação de notícias com potencial para 
serem divulgadas. (Sujeito 14) 

 

A necessidade de um canal direto com a Agecom e da presença da TV 

Universitária e Rádio Universitária FM foram enfatizadas na fala dos quatro 

gestores entrevistados nos campi do interior (Macaíba, Santa Cruz, Currais 

Novos e Caicó), seja sugerindo a disponibilização de uma equipe de 

comunicação para trabalhar nos campi, ou de se estudar a viabilidade para 

transmissão da TVU e Rádio UFM na região dos campi. Conforme Resolução 

nº 024/2014-CONSAD45 de 18 de setembro de 2014, foi aprovado o Plano 

Diretor dos Campi do Centro de Ensino Superior do Seridó – CERES, da 

UFRN. Um projeto técnico vem sendo elaborado no Ceres de Caicó, no qual 

está prevista a implantação de estruturação de cabeamentos por fibra óptica, 

sistema utilizado no Campus Central e que permite a transmissão de dados e 

voz em longas distâncias com pouca perda de sinal e qualidade, em altíssimas 

velocidades. Com a disponibilização dessa estrutura, o campus de Caicó 

poderá está mais próximo de uma retransmissão dos veículos de comunicação 

da UFRN, e os campi de Santa Cruz e Currais Novos, fazem parte da rota 

Natal-Caicó.  

Durante a pesquisa nos campi do interior tomamos conhecimento de 

algumas ações de divulgação da Universidade nos municípios. Como o 

exemplo, em Santa Cruz, a FACISA tem participação em programas nas rádios 

locais - na Rádio Comunitária Santa Rita FM e na AM Santa Cruz. Já em 

                                                
45

 Conselho de Administração – CONSAD: órgão superior da UFRN com funções deliberativas, 
normativas e consultivas sobre matéria administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial e 
de política de recursos humanos, ressalvada a competência do Conselho de Curadores, é a 
última instância de deliberação para recursos nessas áreas. 
(https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf) Acessado em 25/10/2014. 
 



 

 

66 

 

Currais Novos existia há alguns anos, aos sábados, um espaço de 15 minutos, 

intitulado por dentro do Campus, na Rádio Currais Novos, onde dois 

professores do Ceres de Currais Novos, falava sobre as ações do Campus. Em 

Caicó, também já existiu um programa semanal, com 30 minutos de duração, 

na rádio Educativa de Caicó, conduzido por alunos do curso de direito do Ceres 

(sic).  

 

 

 Veículos de comunicação nos municípios (Rádio e TV) 

 

 MUNICÍPIOS VISITADOS  

 

 

 

VEÍCULOS 

DE 

COMUNICAÇÃO 

SANTA CRUZ CURRAIS NOVOS CAICÓ 

Rádio Comunitária 
Santa Rita FM 

Rádio Currais Novos 
AM 

Rádio Rural 
AM/FM 

Rádio Santa Cruz 
AM 

Rádio Sertaneja 
95FM 

Rádio educativa 
106 FM 

 Rádio Ouro Branco 
AM 

Rádio Seridó 
AM 

 Sidy´s TV (sistema de 

TV a cabo de Currais 
Novos) 

 

 

Visitamos nove veículos de comunicação: com a intenção de verificar as 

possibilidades de divulgação de informações da Universidade nesses 

estabelecimentos visitados, entrevistamos um responsável de cada veículo. 

Procuramos saber sobre o grau de importância que os meios de comunicação 

locais davam para a UFRN, se existia espaço para uma divulgação regular de 

notícias jornalísticas dos Campi, bem como, programas da Universidade, e se 

havia interesse em estabelecer parcerias com a Instituição de ensino.  

Todos os entrevistados reconhecem a importância da Instituição para o 

município e estado, e garantiram que tinham espaço e interesse em divulgar 

informações jornalísticas da UFRN em seus boletins e noticiários. Comentaram 

que recebiam pouquíssimas notícias da UFRN e tinham interesse de receber 

mais. O Sujeito 05 comentou que recebe diariamente o Boletim da Agecom, e 

todos os dias olha-o a fim de encontrar notícias do CERES, pois ele tem a 
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preferência de divulgar notícias da região, mas também costuma divulgar 

informações de toda Universidade. Segundo o Sujeito 05, deveria ter um 

jornalista no CERES para fazer assessoria de imprensa. 

No que diz respeito à parceria para produção e/ou veiculação de 

programas semanais nas emissoras, as rádios educativas e comunitárias 

(Rádio Comunitária Santa Rita FM, Rádio Currais Novos AM, Rádio educativa 

106 FM), demonstraram grande interesse e asseguraram a disponibilização de 

espaço na grade de programação. As rádios comerciais (Rádio Santa Cruz AM, 

Rádio Sertaneja 95FM, Rádio Ouro Branco AM, Rádio Rural AM/FM e Rádio 

Seridó AM), também têm disponibilidade, mas pela própria natureza do veículo 

comercial, necessitaria para este caso, uma negociação financeira.  

Um diferencial no município de Currais Novos, no que diz respeito a 

mídia local, é o Sistema de TV a cabo Sidy´s TV com 58 canais disponíveis 

para os assinantes. Dentre estes, existe o canal universitário, disponibilizado 

obrigatoriamente dentro da legislação de TV a cabo. Existem também os 

canais: Comunitário, da Câmara de Vereadores, da Igreja Católica, da empresa 

concessionária e o serviço da educação municipal (atualmente vem sendo 

utilizado o canal universitário). A Sidy’s TV a Cabo existe há 22 anos, tem mais 

de cinco mil assinantes, e uma média de 20 mil telespectadores. A empresa 

também disponibiliza, gratuitamente, o sinal de TV a Cabo para escolas e 

entidades filantrópicas de Currais Novos.  

A Sidy´s TV tem interesse em fazer parcerias com a UFRN e tem 

disponibilização de espaços para divulgação de notícias sobre a Universidade, 

bem como, a utilização de faixa de horários e veiculação de programas sobre a 

instituição, sem gerar custos para a universidade (sic). Outra possibilidade é a 

negociação para retransmissão do sinal da TV Universitária através da Sidy’s 

TV a Cabo, cabendo a TVU enviar o sinal via satélite para ser incluído na 

programação da TV a cabo, ou mesmo, discutir com a direção da TVU outra 

possibilidade de transmissão. Como por exemplo, transmissão do sinal via 

internet (dessa forma a imagem tem pouca qualidade técnica), alternativa com 

mais viabilidade econômica.  
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De acordo com o que foi estudado e levantado na pesquisa de campo, 

podemos dizer que existe demanda da Universidade para divulgação de suas 

ações e serviços, e existe bastante interesse dos veículos de comunicação 

locais (dos municípios dos Campi) em divulgar essas notícias, pois 

reconhecem a relevância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

para a sociedade, além de que, esses veículos também carecem de 

informações locais para veiculação.  

Na TV Universitária e Rádio Universitária, raramente são produzidas 

matérias ou entrevistas sobre os outros campi, no programa Por dentro do 

Campus são veiculadas apenas notas informativas sobre eventos dos campi 

(sic). A distância geográfica é um fator impeditivo, no entanto, percebe-se que 

a Superintendência de Comunicação também não tem controle sobre o que as 

assessorias produzem, nem as assessorias têm conhecimento de tudo que 

eles produzem (sic), sendo assim, o problema não são só barreiras 

geográficas, a ausência de uma política de comunicação bem implementada e 

gerenciada faz falta, um manual de orientação sobre conteúdos e formas da 

comunicação institucional da Universidade também é necessário. Portanto, 

confirmamos a necessidade, importância e viabilidade de uma proposta de 

integração na Comunicação institucional da Universidade. Sendo assim, 

veremos nas próximas páginas, proposições para iniciar uma integração na 

Comunicação Institucional da UFRN.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Pesquisar a Comunicação Institucional da Universidade Federal do Rio 

Grande foi um grande desafio, tendo em vista a importância da comunicação 

para uma entidade de ensino superior, especialmente como a UFRN, que é a 

maior e mais importante Universidade de ensino no Rio Grande do Norte e uma 

das mais importantes do Norte e Nordeste Brasileiro. Na qualidade de 

servidora lotada na Superintendência de Comunicação da UFRN e de uma 

profissional preocupada em compreender os mecanismos de funcionamento 
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das assessorias e suas possíveis inter-relações, fui movida pelo desafio desta 

pesquisa que agora apresenta seus resultados. Neste percurso, trilhamos 

caminhos em busca de respostas, percorremos as cidades potiguares onde a 

Universidade se faz presente e tivemos contato direto com nosso objeto de 

pesquisa: A comunicação institucional da UFRN. 

Inicialmente pensávamos que as distâncias territoriais entre os Campi 

colaboram para uma desintegração da comunicação destes locais, nossa 

hipótese foi confirmada, mas também percebemos que se faz necessário 

integrar a comunicação institucional, internamente, no próprio Campus Central. 

Nossos estudos também apontam para necessidade do estabelecimento de 

relações entre as assessorias da instituição, isso nos forçou a fazer um 

minucioso levantamento das assessorias de comunicação e/ou imprensa 

existentes na Universidade. Para nossa surpresa, algumas dessas assessorias 

eram desconhecidas pela própria Superintendência de Comunicação, isso nos 

fez atentar para o fato de que a falta de integração, não ocorre somente pela 

existência de barreiras geográficas, existem outras variáveis a serem 

consideradas, como por exemplo a inexistência de ações efetivas que visem a 

implantação de uma política de integração e comunicação dessas assessorias 

entre si e com a Superintendência de Comunicação. Observamos que em sua 

maioria, as assessorias são autônomas e compostas por estagiários, 

funcionando de forma isolada dos demais setores de comunicação da 

instituição. Considerando que estes estagiários são estudantes em processo de 

formação e necessitam da orientação e acompanhamento de um profissional 

qualificado durante o seu estágio, e que tal acompanhamento quase sempre 

não ocorre, notamos que muitos desses estagiários acabam sendo os 

responsáveis pela comunicação dessas assessorias.  

 Percebemos uma urgente necessidade de discursão e planejamento 

que visem a implementação efetiva de um conjunto de ações no campo da 

comunicação institucional. Os resultados desta pesquisa mostram que mesmo 

possuindo setores de comunicação na instituição, (assessorias, Agência de 

comunicação, emissoras de rádio e Televisão e redes de internet) que 

procuram atender as demandas institucionais de comunicação da UFRN, faz-
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se necessário um planejamento dessas atividades. Ressaltamos a necessidade 

de manter um grande projeto de integração com a comunidade acadêmica dos 

campi e com os meios de comunicação da região circunvizinha, com o objetivo 

de promover um maior grau de integração da UFRN com a comunidade 

acadêmica e com as comunidades nas quais as unidades universitárias estão 

inseridas. Dentre os muitos benefícios de um plano integrado de comunicação, 

estão as ações articuladas de marketing institucional para fortalecer a imagem 

da Universidade, um contato mais efetivo e abrangente com as diversas 

comunidades acadêmicas favorecendo o sentido pertencimento e a prestação 

de contas com a sociedade das ações desenvolvidas pela UFRN no âmbito do 

ensino, da pesquisa e da extensão universitária. 

Por outro lado, analisar a comunicação institucional da UFRN nos 

possibilitou levantar dados importantes para o diagnóstico situacional, mas 

também revelou a fragilidade das assessorias e a cultura que permeia estes 

ambientes. Nos chama a atenção a visão da maioria dos gestores que não 

tratam a comunicação como um elemento essencial para instituição. Outro fato 

que nos preocupa é a falta de profissionais de comunicação à frente de 

algumas assessorias. 

Este estudo também revela a ausência de atividades de formação e 

reciclagem dos gestores na área da comunicação institucional. Acreditamos 

que tais atividades possam ser de grande valia para que estes gestores 

passem a ver a comunicação como um fator estratégico da UFRN. Da mesma 

forma apontamos a necessidade de formação para os demais membros dessas 

equipes a fim de otimizar e melhorar a redação de notícias e um melhor 

aproveitamento das mídias locativas, já que nosso estudo aponta um interesse 

por parte dessas mídias em veicular as informações advindas da Universidade. 

Outro aspecto relevante apontado neste estudo é o fato de que, mesmo 

no Campus central onde as assessorias estão próximas umas das outras, as 

rotinas de comunicação não obedecem padrões estabelecidos e não há 

comunicação entre estas assessorias, o mesmo ocorrendo nos demais Campi 

da instituição.  O que percebemos, é uma acomodação por parte de alguns 

gestores que resumem a assessoria a um setor cuja principal função é produzir 
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notas sobre os acontecimentos e veicular ou encaminhar aos veículos de 

comunicação da Universidade ou às mídias locais. Mesmo que esta operação 

fosse levada a cabo com sucesso, não seria suficiente para aproximar a 

sociedade aos serviços prestados pela UFRN.  

Além disso, a ausência de um plano de comunicação institucional atesta 

a falta de atenção com um dos setores estratégicos da gestão. No estudo, 

pode-se ver que a Superintendência de Comunicação reúne características de 

um setor que poderia coordenar e acompanhar a implementação de um Plano 

de Comunicação Institucional. Atualmente a COMUNICA cumpre o papel de 

uma central de mídias que difunde para comunidade interna e externa as ações 

desenvolvidas no âmbito da UFRN. 

Dessa forma entende-se que será necessário um meticuloso 

planejamento para padronização e integração das ações de comunicação na 

universidade, resguardando as especificidades e características de cada um 

dos Campi que compõe a instituição. Assim sendo, este estudo enquanto parte 

do Mestrado Profissional em Gestão de Processos Institucionais, procura 

refletir e ao mesmo tempo fornece subsídios importantes para resolução do 

problema pesquisado. 

Temos consciência que essa pesquisa não irá solucionar todas as 

demandas existentes. Nem temos a garantia que as propostas para os Campi 

serão aplicadas, mas, temos certeza que iniciamos um importante diagnóstico 

sobre o assunto, e que a partir daqui podemos fomentar debates e repensar a 

Comunicação Institucional na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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PROPOSTA DE PLANO DE INTEGRAÇÃO DA COMUNICAÇÃO NA UFRN  
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IV. PROPOSTA DE PLANO DE INTEGRAÇÃO DA COMUNICAÇÃO NA 

UFRN  

 

 

Este plano de comunicação é composto por propostas de ações a fim de 

possibilitar uma integração na Comunicação Institucional da UFRN, além de 

sugerir estratégias para aumentar a divulgação dos Campi do interior do 

estado. Compreendemos que “um plano de comunicação deve variar em 

função das necessidades, complexidade e porte do projeto”. (CHAVES, et al 

2010, p. 53). Mas, procuramos seguir o modelo exemplificado no livro 

Gerenciamento da comunicação em projetos. 

Considerando que no Campus Central está instalada a Superintendência 

de Comunicação, uma estrutura que possui uma Agência de Comunicação – 

Agecom, e dois veículos de comunicação: A Televisão Universitária e a Rádio 

FM Universitária. Além desses veículos, existem as assessorias fazendo a 

divulgação de notícias para a imprensa externa. Constatamos na pesquisa que 

os campi de Macaíba, Santa Cruz, Currais Novos e Caicó careciam de um 

sistema de comunicação regular e que os veículos de comunicação locais, 

tinham interesse e espaço para divulgação de ações e serviços da 

Universidade.  Sendo assim, sugerimos a criação de uma Rede Integrada da 

Comunicação Institucional da UFRN, a rede poderá ser composta pela 

Agecom, as assessorias de comunicação existentes na Universidade e as 

novas assessorias que deverão ser criadas nos campi 

Para facilitar a compreensão deste plano, elaboramos um fluxograma a 

fim de sistematizar a proposta de comunicação institucional da UFRN: 
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IMAGEM 1246 

 

 

 

 

 

  

 

 

Observamos no fluxograma, que na proposta apresentada, a 

comunicação deve circular de forma integrada e em rede, entre os Campi da 

instituição, além de ser transmitida para a localidade do campus.  

É importante lembrar que dentro do próprio Campus Central, existem as 

assessorias de imprensa que não se comunicam entre sim, e não estão ligadas 

a Superintendência de Comunicação. Portanto, também é necessário pensar 

um fluxo de comunicação entre elas. Inspirada no modelo de interação 

comunicacional dialógica de Oliveira; Paula (2007) pensamos uma proposta de 

integração das assessorias através da criação de um grupo virtual com todas 

as assessorias de comunicação existentes, cadastramento de todas em 
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 LIMA, Érica.  Proposta de Fluxograma para a comunicação institucional da UFRN 
Disponível em: 
<http://www.4shared.com/office/cmGauwMsce/9_Proposta_de_Fluxograma_para_.html> 
Acesso em: 13 abr. 2015 

Campus 
Central  

Natal  

Campus da 
Saúde  (Natal) 

Ceres  de 
Caicó 

Escola 
Agícula  
Jundiaí 

Facisa   

Santa Cruz 

Ceres  

Currais Novos 
Rede 

Integrada 
Comunicação 
Institucional 

UFRN 

Comunicação Institucional UFRN 

Mídia Local  
Região de 
Santa Cruz 

Mídia Local  
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Sistema Integrado de comunicação e que as assessorias possam dialogar e 

trocar informações entre si. Vejamos na ilustração a seguir:  

IMAGEM 1347 

 

 

4.1 PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 

 

Recursos Humanos:  

Inicialmente se faz necessário a contratação de cinco profissionais com 

curso superior em Comunicação Social, que pode ser através de concurso 

público, ou contratação via FUNPEC. Também é preciso ter pelo menos, um 

bolsista/estagiário em cada campus, que não precisa ser necessariamente 

aluno de comunicação, devido à ausência do curso nos campi, e à distância da 

capital para a contratação de estudantes de jornalismo e radialismo. 
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 LIMA, Érica.  Sistema integrado de comunicação 

Disponível em: 
<http://www.4shared.com/office/V3l1oDdbce/10_Rede_integrada_Assessorias_.html> 
Acesso em: 13 abr. 2015 
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Espaço físico:  

Sala para a realização do trabalho da equipe de comunicação, em cada 

localidade: Escola Agrícola de Jundiaí, Facisa, Ceres Currais Novos e Ceres 

Caicó. E uma sala na Superintendência de Comunicação para gerenciamento 

da REDE INTEGRADA DE COMUNICAÇÃO – RIC.  

Equipamentos: 

Linha de telefone fixo, telefone celular, computador com programas de 

edição de vídeo e áudio, acesso a internet banda larga, microfones, iluminação, 

filmadoras. Para a sala da Rede - Linha de telefone fixo e móvel, computador 

com acesso a internet banda larga.  

 

 

4.2 A REDE INTEGRADA DE COMUNICAÇÃO – RIC  

 

 

A Rede Integrada da Comunicação Institucional da UFRN, poderá ser 

composta pela Agecom, as assessorias de comunicação existentes na 

Universidade e as novas assessorias que deverão ser criadas nos campi de 

Macaíba, Santa Cruz, Currais Novos e Caicó. Faz necessário a nomeação de 

um profissional de comunicação para ficar responsável pela Rede, e manter 

contato com os participantes de cada localidade, este profissional poderá ficar 

instalado na Superintendência de Comunicação, mas também deverá circular 

pelos pontos da rede sempre que necessário.  

Também será preciso a elaboração de um software específico para um 

sistema de integração virtual48, onde cada integrante da Rede irá alimentar 

diariamente com notícias. As assessorias terão autonomia para se comunicar e 

                                                
48

 Esse sistema poderá ser incluído dentro do sistema SIG já existente e utilizado na UFRN. A 
Superintendência de Comunicação comprou em 2011 o SACI - Sistema de Apoio à 
Comunicação Integrada, objetivando que a Agecom, a TV Universitária e a Universitária FM 
utilizem e compartilham informações jornalísticas. Ocorreram alguns treinamentos, mas não 
houve gerenciamento nem estímulo para que os usuários aderissem ao sistema, que ficou sem 
ser utilizado. O SACI é um software de gestão de informações, conteúdos e produtos criado 
pela Universidade Federal de São Carlos. 
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divulgar suas notícias na imprensa local, no entanto, deverão inserir no sistema 

de integração virtual antes de enviar para imprensa, pois além dos demais 

ficarem informados também poderá contribuir com a construção da notícia e 

divulgação, quando julgar necessário. Além de permitir a Agecom o 

conhecimento de notícias que podem ter um potencial para uma ampla 

divulgação, quem sabe nacional.  Semanalmente, com dia e hora marcada, 

deverá ser feita, por meio virtual, uma reunião, onde um representante de cada 

localidade apresentará os acontecimentos da Universidade na região (ações, 

serviços, envolvimento no município, clipagem da impressa local, repercussão 

e etc.).  

Vajamos o passo a passo: 

PLANO DE COMUNICAÇÃO 

N° O quê? Como? Onde? 
Quando

? 

01 

Criação da Rede 
Integrada da 
Comunicação 
Institucional da 
UFRN; 

Nomeação de um profissional da 
área de comunicação para 
coordenar a implantação da Rede. 

Campus Central 
(Natal) 

 

Duas 
semanas 

02 

Criação de 
assessorias de 
comunicação nos 
campi; 

Contratação de jornalistas via 
Funpec ou concurso público e 
seleção de bolsistas. 

Macaíba, 

Santa Cruz, 
Currais Novos 

e Caicó 

 

Um mês  

03 
Elaboração de um 
sistema de 
integração virtual; 

Solicitar a Superintendência de 
Informática da UFRN a 
implantação de um sistema de 
apoio à comunicação dentro do 
SIG. 

Em rede 

virtual 

 

 

Um mês  

04 
Elaboração de um 
manual jornalístico 
da Instituição; 

Criar uma comissão formada por 
professores do DECOM e jornalista 
da UFRN para elaborar o 
documento  

Campus Central 

 

Dois 
meses  

05 

Alimentação do 
sistema integrado 
com notícias 
locais; 

As assessorias irão selecionar os 
temas de sua unidade para serem 
divulgados. 

Natal, Macaíba, 

Santa Cruz, 
Currais Novos 

e Caicó 

 

Rotina 
diária  
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06 
Reunião com 
representantes de 
cada localidade  

Por conferência virtual, chat, skype 
ou outra modalidade similar. 

Via internet 
 

Semanal  

07 
Integração das 
assessorias do 
Campus Central 

Criação de um grupo virtual com 
todas as assessorias de 
comunicação existentes no 
Campus Central. Cadastramento 
de todas no Sistema Integrado de 
comunicação. 

Campus Central 

 

Um mês  

08 
Divulgação de 
cada assessoria 
de imprensa 

Contato direto com a imprensa de 
cada localidade. Lembrando que 
antes de contatar a imprensa 
externa, os releases devem ser 
enviados para o grupo virtual da 
Rede Integrada de Comunicação 
da UFRN. 

Natal, 

Macaíba, 

Santa Cruz, 
Currais Novos 

e Caicó 

 

Rotina 
diária  

09 

 

Divulgação da 
UFRN na 
imprensa Nacional 

Via Agecom, como já vem sendo 
feito. 

Campus Central 
Rotina 
diária 

 

10 

 

Identidade visual 
nos sites 

Criação de site para o CERES de 
Currais Novos, atualização e 
padronização dos demais: (EAJ, 
FACISA, CERES Caicó) mantendo 
a mesma identidade visual do site 
oficial da UFRN e disponibilizando 
links na pagina inicial do portal da 
Universidade. 

 

www.ufrn.br 

www.eaj.ufrn.br 

www.cerescaico
.ufrn 

www.facisa.ufrn.
br 

 

 

Dois 
meses  

 
Avaliação e 
planejamento do 
plano 

A cada seis meses reunir 
presencialmente os representantes 
da Rede em seminário de 
planejamento, para avaliar as 
ações realizadas, e planejar 
atividades futuras. 

Itinerante – 
cada semestre 

será em um dos 
5 municípios 
dos campi. 

 

 

 

Dentro do plano de comunicação, também pensamos em algumas 

propostas especificas para Rádio e TV.  

 

Rádio:  

 

Produção e distribuição de material radiofônico às emissoras parceiras 
da região. 
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Tipo de material Periodicidade Duração Veículos 

Boletim informativo 
Diário 

(segunda a sexta) 

Com aprox. 

2 minutos 
Todas as rádios da região 

Programa Semanal 1Hora 
Rádios educativas 

e comunitárias 

Spots 
Diário com 4 inserções 

ao longo do dia 

30 

Segundos 

Rádios educativas 

e comunitárias 

 

Televisão/vídeo  
 
Tipo de material Periodicidade Duração Veículos 

Matéria factual Semanal 
Com aprox. 1’30’’ (um 

minuto e meio) 

Sidy’s TV a Cabo; 

TVU; Youtube 

Reportagem Semanal 
Com aprox. 

4 minutos 

Sidy’s TV a Cabo; 
TVU; Youtube 

Entrevista 

aprofundada 
Semanal Meia hora 

Sidy’s TV a Cabo; 

TVU; Youtube 

  

Como já foi citado, a Sidy´s TV tem interesse em fazer parcerias com a 

UFRN e tem disponibilização de espaços para divulgação de notícias sobre a 

Universidade, bem como, a utilização de faixa de horários e veiculação de 

programas da instituição. Então, para o CERES de Currais Novos, além da 

produção de notícias jornalística sobre o CERES, mas também a realização de 

um programa semanal de entrevista produzido pela assessoria de impressa do 

CERES.  

Outra possibilidade seria a transmissão do programa Por Dentro do 

Campus, uma versão atualizada com notícias de todos os Campi. Nesse caso, 

o assessor de comunicação de Currais Novos também atuaria como repórter e 

correspondente para a TVU e os outros programas da TV Universitária. Além 

da disponibilização do material na internet (Youtube, redes sociais etc.). A 

retransmissão do sinal da TV Universitária através da Sidy’s TV a Cabo é uma 

possibilidade viável e simples, cabendo a TVU enviar o sinal via satélite para 

ser incluído na programação da TV a cabo, ou mesmo, a transmissão do sinal 

via internet. 
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Faz-se necessário um meticuloso planejamento para padronização e 

integração das ações de comunicação na Universidade, resguardando as 

especificidades e características de cada um dos Campi que compõe a 

Instituição. Percebemos uma grande necessidade de discursão e planejamento 

que visem à implementação efetiva de um conjunto de ações no campo da 

comunicação institucional. Temos consciência que essa sugestão de Plano de 

Comunicação não irá solucionar todas as demandas existentes na UFRN. Nem 

mesmo temos a garantia que as propostas serão aplicadas, mas, temos 

certeza que iniciamos uma provocação sobre a Comunicação Institucional na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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ANEXO I 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA   
 

ASSESSORIAS 
 

Nome completo e função exercida na 
assessoria:________________________  

 
1- Há quanto tempo existe, e o que motivou o surgimento da assessoria de 
comunicação?  
 
2- Quais são as atividades desenvolvidas pela assessoria de comunicação? 

 
3 - Quais são os recursos materiais (sala, telefone, computador, impressora, 

etc.) e recursos humanos disponíveis (servidores, terceirizados, bolsistas) ?  
 
4- Como se dá o contato da assessoria com a mídia local? 
 
5- Existe alguma relação da assessoria com a superintendência de 
comunicação (Comunica)? Se sim, como é essa relação? 
 
6- Há uma integração com a Agência de Comunicação da UFRN (Agecom) ? 
 
7- Como se dá o contato da assessoria com os demais setores da UFRN 

(Centros, departamentos, unidades, núcleos) ? 
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ANEXO II 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 
 GESTORES CAMPI 

 
1- Como você avalia a comunicação institucional do Campus de _____ ?  

 
2- O Campus de ____________ se sente incluído na comunicação institucional 

da Universidade?   
 
3- Quando há necessidade de divulgar noticias importantes a respeito do 
Campus, como se dá o contato com a superintendência de Comunicação-
Comunica?  
 
4- Como geralmente são noticiadas as atividades (os meios e formas 
escolhidos), para o público local (da cidade/região)? 
 
5- Na sua opinião, quais seriam as condições necessárias para o satisfatório 

desenvolvimento da comunicação institucional neste Campus de_____? 
 
6- O que você como gestor espera dessa comunicação? 
 
7- Quais são os pontos que você considera essenciais para ser divulgados do 
campus local?  
 
8- Como podem ser divulgados os projetos do campus de _______? 

 
9- Você considera importante a criação de um plano de integração na 

comunicação institucional dos Campi da UFRN? Porque?  
 
10- Há interesse por parte desse Campus em implantar um plano de integração 
da comunicação institucional?  
 
11- Existe alguma relação desse Campus com os meios de comunicação da 

cidade/região (rádio, TV, blog e etc.)? Se sim, como se dá essa relação?  
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ANEXO III 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 
MÍDIA LOCAL  

 
1- Você acredita que o Campus da UFRN é importante para o município?  

SIM (      )    NÃO (      ) 

Como você avalia essa importância?__________________________________ 

 
2- Este veículo de comunicação divulga algum tipo de informação relacionada a 

UFRN? 

SIM (      )    NÃO (      ) 

 Se sim, que tipo de informações? ____________________________________  

 
3- Existe espaço nesse veículo (rádio/TV) para uma divulgação 

regular/sistematizada de notícias jornalísticas dos Campi da UFRN? 

_______________________________________________________________ 

SIM (      )    NÃO (      ) 

 
4- Há interesse desse veículo em estabelecer parcerias com a UFRN?  

SIM (      )    NÃO (      ) 

Se sim, de que forma podem ser estabelecidas essas parcerias? 

_______________________________________________________________ 

 
5- Você espera alguma contra partida da Universidade nessa parceria?  

SIM (      )    NÃO (      ) 

Se sim, quais? ___________________________________________________ 

 
6- Há possibilidade de veicular programas voltados para divulgação de projetos 

da Universidade, ou mesmo ceder espaços físicos para produção de 

programas, ou então ceder espaços na grade de programação? 

SIM (      )    NÃO (      )  

 


