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Ibirama, 03 de setembro de 2012. 
 
CIRCULAR INTERNA – COMUNICA/CEAVI - 001/2012 

De: Tiago Venturi – Coordenador de Recursos Humanos/CEAVI 

Para: Professores e Técnicos 

Assunto: Funcionamento do Setor de Comunicação Institucional 

 
Caros professores e técnicos, 
 
Tendo em vista a necessidade de ampliar a divulgação de informações e notícias 

referentes às atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na UDESC/Ibirama, 
estabelecemos alguns procedimentos operacionais para efetivar o funcionamento do Setor de 
Comunicação Institucional. Todos os servidores que gostariam que informações/notícias sejam 
veiculadas através da Comunicação Institucional devem adotar os seguintes procedimentos:  

 
1. Preencher, com o maior número de informações possíveis, o Formulário de Solicitação 

de Publicação/Divulgação de Informações/Notícias (em anexo);  
2.  Os Secretários de Departamento, Paulo (DCC) e Donizete (DES e DSI), auxiliarão na 

coleta de informações, preenchimento do Formulário e encaminhamento para o e-
mail da Comunicação Institucional.    

3. Todas as solicitações devem ser enviadas somente para o e-mail 
comunica.ceavi@udesc.br. A ordem de publicação/encaminhamento respeitará a 
ordem de chegada da notícia na caixa de e-mail.  

4. No formulário de solicitação poderão ser selecionadas as opções de divulgação: a) 
publicação no site do CEAVI; b) publicação no site da Reitoria; c) divulgação através do 
e-mail da comunicação institucional; d) divulgação nas redes sociais (facebook); e) 
encaminhamento para jornais da região. As publicações no site da Reitoria serão 
encaminhadas para os Jornalistas da UDESC, que redigirão a notícia.  

 
Os Jornalistas da Reitoria solicitam que as notícias/informações que forem enviadas para 

eles sejam encaminhadas com nome e telefone do responsável pela solicitação, pois eles entrarão 
em contato para coleta de informações quando necessário.  

Ressaltamos que a UDESC/Ibirama não possui Jornalistas, portanto solicitamos que as 
descrições das solicitações para divulgação interna sejam detalhadas e agradecemos àqueles que 
puderem encaminhar notícias e informações já redigidas na versão final.    

Atenciosamente,  
 

mailto:comunica.ceavi@udesc.br
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SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO/ DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES/ 
NOTÍCIAS 

Solicitações de publicação/ divulgação de informações e/ou notícias somente serão 
aceitas por e-mail e seguindo o padrão do formulário abaixo: 
 
 

 

 Toda publicação respeitará a ordem de entrada no e-mail da Comunicação 
Institucional, comunica.ceavi@udesc.br.  

 
 
 
 

Responsável pela Notícia/Informação:   Fone: 

Assunto:   

Nome do evento/ Título da Notícia:   
Local:   Data da ocorrência:  

Publicação/ Divulgação:  
(   ) Site do CEAVI; 
(   ) Site da UDESC/ Reitoria - Jornalismo;  
(   ) Divulgação por e-mail – Comunicação Institucional;  
(   ) Divulgação em Facebook; 
(   ) Jornais da Região;  

Detalhamento do assunto – descrever a informação/ notícia com o maior número de 
detalhes possível. Caso tenha fotos encaminhar anexo ao e-mail.  
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