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RESUMO: 

 

No presente trabalho, analisaram-se as notícias institucionais produzidas nos sites do Centro 

Universitário Franciscano e da Universidade Federal de Santa Maria. Dentro disso, objetivou-

se realizar uma leitura analítico-descritiva para buscar verificar os valores-notícias e observar 

a presença das características do jornalismo produzido para o ambiente online. A metodologia 

utilizada constituiu no uso da semana composta, analisando as notícias publicadas nos dois 

portais, no período de 02 de setembro a 04 de outubro. Para maior conhecimento sobre a 

produção noticiosa, foram realizadas entrevistas com responsáveis pela assessoria de 

imprensa das instituições estudadas, os jornalistas: Caroline Cechin, função do Centro 

Univeritário e Lucas Missau Durr, função da UFSM. A pesquisa possibilitou investigar como 

as Instituições de Ensino Superior estudadas se comunicam com seus públicos, através dos 

seus sites. Com os resultados obtidos apontar aspectos comunicacionais próprios das duas 

instituições. 

 

Palavras-chave: 

Comunicação Organizacional - Assessoria de imprensa - Valores-notícia - Jornalismo Online 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In this work, we analyzed the institutional news produced in the sites of the Franciscan 

University and the Federal University of Santa Maria. Inside that, the objective was to do a 

descriptive and analytic interpretation to check the news values and observe the presence of 

the characteristics of journalism produced for the online environment. The methodology 

consisted in the use of “semana composta” where were analyzing the articles published in the 

two sites in the period from 02 of September to 04 of October. For greater insight about the 

production news, was realized interviews to the leaders of the press office of the institutions 

studied, the journalists: Caroline Cechin , functionary of UNIFRA and Lucas Missau Durr , 

functionary of UFSM. This research allowed us to investigate how the HEIs studied 

communicate with their audiences through their sites. With the results pointing aspects of the 

own communicational of the both institutions. 
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INTRODUÇÃO 

 

A assessoria de comunicação é um dos segmentos mais importantes para a 

legitimidade de empresas, instituições, universidades e organizações. Deste trabalho, depende 

a imagem interna e externa que é construída pelas assessorias de comunicação, na forma de 

ações e estratégias planejadas previamente. Dentro disso, buscamos analisar como as notícias 

institucionais chegam para o seu público online. Neste sentido, este estudo estrutura-se a 

partir da leitura analítico-descritiva de dois sites institucionais, abastecidos informativamente 

por profissionais encarregados pelas assessorias de imprensa.  

Como objetivos de pesquisa pretende-se realizar uma leitura analítico-descritiva das 

produções online, avaliando como esses produtos informativos utilizam-se das características 

disponíveis no ambiente online, seguindo os conceitos trazidos pelas formas de noticiar em 

assessorias de imprensa na era digital. Procurou-se verificar também os valores notícia, 

inseridos nos textos informativos. Pretende-se, com isso, fazer uma comparação dos produtos 

jornalísticos elaborados pelos profissionais responsáveis das assessorias de comunicação.  

Para a problemática tivemos como questão norteadora dessa pesquisa: de que forma 

são compostas as produções jornalísticas das assessorias de imprensa estudadas, através dos 

seus sites institucionais? Decorrente desta problematização, outras indagações surgem: a) os 

produtos informativos publicados nos sites estudados se encontram de acordo com as 

características do jornalismo produzido para o ambiente online? b) Quais são os valores-

notícia seguidos pelas assessorias estudadas para se comunicar com seus públicos?  

Para delimitar o trabalho recortou-se a assessoria de imprensa de duas instituições, 

uma pública e outra privada. Foram analisados os produtos informativos divulgados nos sites 

do Centro Universitário Franciscano (www.unifra.br) e da Universidade Federal de Santa 

Maria (www.ufsm.br). Objetos de estudo escolhidos pelo interesse particular do pesquisador 

em trabalhar com a área de assessoria de imprensa online e por ser aluno de uma das 

instituições estudadas, estando inserido no público alvo da comunicação da mesma. 

No decorrer da minha formação acadêmica, a área da assessoria me chamou a atenção 

pelas funções exercidas pelo assessor e as estratégias utilizadas por ele para estabelecer a 

comunicação entre seu assessorado e o público. Interesse que cresceu também pelo fato de 

que grande parte das oportunidades que tive de estágio durante a minha formação, foram nesta 

área do jornalismo, sendo que quase sempre ligada a comunicação através da plataforma 
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online. Com isso, além de surgir o interesse em trabalhar nestas áreas, emergiu a motivação 

de estudar essas temáticas no meu Trabalho Final de Graduação.   

Para justificar-se foi produzido também um estado da arte de alguns trabalhos já 

realizados dentro da temática abordada nesta pesquisa. Barichelo (2004) traz que o estudo em 

comunicação acerca de universidade ainda é uma abordagem atual. A autora identifica o livro 

“Universidade e Comunicação das universidades brasileiras”, trabalho realizado por 

Margarida Kusch, em 1992, como marco inicial nestas pesquisas. Trazendo para o âmbito 

atual e mais próximo, na UNIFRA e no próprio curso de Jornalismo, já foram produzidas 

monografias que pesquisaram sobre esse tema. Neste sentido, trazemos dois trabalhos fde 

graduação produzidos na instituição. Em 2007, Carina Batista Bohnert defendeu o Trabalho 

Final de Graduação, no Centro Universitário Franciscano, nomeado “Jornalismo Empresarial 

e Instituições de Ensino Superior: A Construção da Imagem Institucional.” Já em 2009, a 

então acadêmica de jornalismo Graziele Freitas da Silva apresentou a pesquisa intitulada 

“Comunicação Institucional e Rotinas produtivas: Um Estudo da produção de notícias das 

Instituições de Ensino Superior particulares/ SM.” 

No primeiro trabalho citado de 2007, a pesquisadora buscou elaborar um questionário 

a ser aplicados aos responsáveis pelas assessorias de comunicação das instituições privadas 

estudadas e também aos reitores/diretores das mesmas. Esse questionário serviu de base para 

analisar de que forma a comunicação organizacional age para a construção da imagem 

institucional. Também com isso, foi possível verificar o papel e as funções elaboradas pelos 

jornalistas, responsáveis pelas assessorias estudadas. Dentre os objetos estudados foram 

recortadas as instituições de ensino superior privadas de Santa Maria, exceto as que têm aulas 

à distância e não presenciais. As instituições estudadas foram: Centro Universitário 

Franciscano- UNIFRA, Faculdade de Direito de Santa Maria- FADISMA, Faculdade 

Metodista de Santa Maria- FAMES, Faculdade Palotina- FAPAS, Faculdade Santa Clara- 

FASCLA e Universidade Luterana- ULBRA. Já o outro trabalho citado acima para a 

ilustração do estado da arte, defendido em 2009, traz as rotinas produtivas das assessorias de 

comunicação de duas instituições de ensino superior particulares de Santa Maria. Na 

monografia apresentada por Graziele Fretas da Silva, estudaram-se as práticas 

comunicacionais da UNIFRA e da FAMES. Sendo a primeira uma instituição privada com 

uma assessoria de comunicação própria localizada na cidade e a outra que tem sua 

comunicação ligada à assessoria da Rede Metodista de Ensino, localizada em Porto Alegre. 

Para essa pesquisa, utilizou-se como práticas metodológicas a observação participante e 

entrevista com os profissionais das assessorias de imprensa estudadas. Através dessa 
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pesquisa, foi possível traçar as rotinas diárias de produtividade para a construção da imagem 

institucional interna e externa dos objetos pesquisados e verificar quais são as ferramentas 

utilizadas pelas assessorias para esse elo comunicacional com o seu público. Com isso, 

conseguir fazer uma comparação entre pontos semelhantes e distintos na forma do fazer 

jornalismo nas assessorias de comunicação das duas instituições. 

Por fim, essa pesquisa foi estruturada da seguinte forma: No primeiro capítulo, 

estudamos dentro da base teórica, primeiramente, o conjunto geral das funcionalidades e 

objetivos das assessorias de comunicação. Na sequência, no segundo capítulo abordamos os 

produtos e serviços trabalhados pelas assessorias de imprensa, abrangendo principalmente as 

notícias institucionais, os produtos analisados nesta pesquisa e, também, como as assessorias 

devem utilizar o jornalismo online na Era Digital. No terceiro capítulo, são trazidos conceitos 

sobre Comunicação Organizacional e como é construída a imagem dentro de uma instituição, 

para em seguida, no Capítulo 4, contextualizar com o ambiente comunicacional das 

instituições de ensino superior estudadas, trazendo o contexto histórico da UFSM e UNIFRA. 

O percurso metodológico, constituído por análise do conteúdo, entrevista e semana composta, 

é trabalhado no Capítulo 5.  

Como análise, trouxemos as notícias publicadas no período de observação, buscando 

avaliá-las quanto à quantificação de divulgação nos dois portais, como são trazidas para o 

leitor online. Posteriormente, examinamos as entrevistas realizadas, onde nos guiara às 

conclusões finais que esclarecem a realidade das assessorias de comunicação das duas 

instituições.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

1.1.1 – Histórico 

 

O serviço de comunicação entre empresas, setores privados e públicos com os 

veículos de comunicação, tiverem início no século XX. A assessoria de comunicação surgiu 

em 1906, nos Estados Unidos. Segundo Mauad1 (2009), o surgimento do trabalho das 

assessorias foi idealizado pelo jornalista Ivy Lee. Seu primeiro foi cliente um empresário que 

estava sendo acusado na época de atirar em seus funcionários que estavam em greve. Na 

época o jornalista orientou o seu cliente a colaborar com as investigações e abandonar seus 

guarda-costas. Além disso, Ivy Lee enviou à imprensa informações a serem publicadas que 

fizeram com que a opinião pública reconsiderasse, amenizando a crise.  

Posteriormente a isso, a assessoria de imprensa foi bastante utilizada durante as duas 

Grandes Guerras Mundiais. Segundo Mauad (2009, p. 2), “durante a 1ª Guerra Mundial 

(1914-1918), o trabalho de assessoria de imprensa foi muito utilizado com o objetivo de 

arrecadar recursos financeiros e ressaltar o patriotismo”. Já durante a Segunda Guerra 

Mundial a assessoria de imprensa serviu a ambos os lados, inclusive aos interesses fascistas e 

nazistas. 

No Brasil, o trabalho das assessorias de imprensa não demorou a chegar, como 

podemos ilustrar no trecho a seguir: 

Os primeiros registros da prática de assessoria de imprensa e relações públicas no 

Brasil são do início do século XX. Em 1914, a companhia Light (The São Paulo 

Light and Power Company Limited), antiga Eletropaulo, criou uma área interna de 

Relações Públicas. Nove anos depois, fundou o Boletim Light, considerado o 

primeiro house organ – nome dado a veículos de comunicação, jornais ou revistas, 

produzidos por empresas- no Brasil. (MAFEI & CECATO, 2011, p.24) 

 

Contudo, ressaltam Mafei e Cecato (2011) que depois desse primeiro momento o 

trabalho de assessoria de comunicação começou a ter uso frequente no ambiente político 

nacional. Em 1937, Getúlio Vargas chegou ao poder e criou o programa de rádio A Voz do 

Brasil, que tinha como estratégia principal notícias governamentais. Após instituir o Estado 

                                                 
1 * Bacharel em Comunicação Social- Habilitação Jornalismo- pela Faculdade Governador Ozanam Coelho (Fagoc) e pós-graduada em 

Mídia eletrônica, pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH). Material retirado do seu artigo “Os segredos de um Bom Assessor 
de Imprensa”, disponível em (http://www.bocc.ubi.pt/pag/bocc-muad-os-segredos.pdf) 

 

 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/bocc-muad-os-segredos.pdf


13 

 

Novo, Getúlio ainda criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Segundo Mafei 

e Cecato (2011, p.25-26) os responsáveis pelo DIP “proibiam a publicação de matérias 

consideradas por eles nocivas ao governo, eram também os responsáveis pela propaganda e 

divulgação oficial”. Mafei e Cecato, 2011, destacam também que a assessoria de comunicação 

foi bastante utilizada também durante o regime militar no Brasil. Neste período foi criada a 

AERP – Assessoria Especial de Relações Públicas, que tinha como principal função exaltar os 

governantes e o regime. Associação que anos depois veio a ganhar mais status dentro do 

governo e se tornando um ministério.  

Após esse período o setor privado nacional também começou a se preocupar com a 

construção de imagem organizacional através da assessoria de comunicação. Um marco 

importante para a ascensão desse mercado da comunicação se teve após a fundação da 

ABERJE- Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, em 1967. No decorrer dos 

anos, com a redemocratização da república em 1980, as assessorias de imprensa foram 

ganhando mais destaque através da comunicação coorporativa. Devido ao desenvolvimento 

deste campo, Mafei e Cecato (2011, p.28) citam que “cresceu o número de empresas de 

assessorias de imprensa que, ao longo do tempo, tornaram-se agências de comunicação que 

buscavam atender à demanda do mercado”, fato que fez com que fosse criada a Associação 

Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom), em 2002. 

 

1.1.2 - Objetivos e Funções 

  

As assessorias de comunicação social servem como um intermediário do fluxo da 

informação institucional com o seus públicos. Coaduna-se com essas reflexões Kopplin e 

Ferraretto (2001, p. 11) quando ressaltam que “a ACS presta um serviço especializado, 

coordenando as atividades de um assessorado com seus públicos e estabelecendo políticas e 

estratégia”. A partir desses levantamentos, cabe-nos identificar que, conforme Kopplin e 

Ferrato, existem três tipos de público para essas informações: o público interno da instituição, 

que é formado por funcionários e dirigentes; público externo, que é constituído por clientes, 

consumidores, imprensa, entre outros; público misto, que são fornecedores, acionistas ou 

revendedores.  

Contudo, ressalta Kopplin e Ferraretto, as assessorias são planejadas e constituídas 

por profissionais das áreas do Jornalismo, Publicidade e Propagando e Relações Públicas. 

Dentro disso, cada um tem suas responsabilidades para o bom desenvolvimento e produção 
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comunicacional das organizações. Daí a necessidade de cada um desses profissionais estar 

ciente das funções dentro de uma assessoria de comunicação.  

São frequentes as confusões criadas pelos assessorados e até por profissionais da 

área da comunicação social - quais sejam, jornalistas, relações públicas, e 

publicitários – que não fazem distinção entre as atividades de uns e outros. Isso só 

ocorre em duas circunstâncias: por desconhecimento das características de cada 

profissão ou por deliberada intenção de fazê-lo (...) Uma adequada política de 

comunicação social permite não apenas a coordenação dos setores nela envolvidas 

(AI, RP, PP), mas elimina desperdícios, invasões e conflitos de competência, 

erradicando desgastes improdutivos (FEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

JORNALISTAS PROFISSIONAIS, p. 10, apud, KOPPLIN E FERRARETTO, 

2001, p. 12).  

 

A partir desses levantamentos, cabe-nos esclarecer que, segundo Kopplin e Ferraretto 

(2001, p.14-15), citado por Wákila Mesquita2 (p.8), os profissionais da área das Relações 

Públicas, atuantes em assessorias de comunicação, tem a função de “criação, planejamento e 

execução de programas de integração interna e externa”. Segundo os autores esses 

profissionais t^^m também a responsabilidade de organizar eventos festivos, com o apoio das 

outras áreas de comunicação e manter uma relação de proximidade com funcionários, 

responsáveis pelas organizações e demais instituições ligadas, mandando recados em datas 

especiais. Contudo, ressalta Kopplin e Ferrareto, que:  

 

Os relações públicas terão, ainda, as responsabilidades de realizar pesquisas para 

conhecer opiniões, hábitos e atitudes dos públicos; manter cadastros atualizados dos 

vários segmentos de interesse para a instituição, além de referências históricas do 

próprio assessorado; e participar da definição de estratégias globais de comunicação. 

(KOPPLIN e FERRARETO, 2001, p. 14-15 apud Wákila Mesquita, p.8). 

Já os profissionais da área de Publicidade e Propaganda são responsáveis dentro das 

assessorias de imprensa, pela criação de peças, conceitos e marcas a serem atribuídas para a 

comunicação das organizações. Dentro disso, podemos ressaltar com Kopplin e Ferraretto 

(2005, p.15), citado por Wákila Mesquita, p.8-9, que os publicitários têm por função: 

em síntese, criar e executar as peças publicitárias e de propaganda, escolhendo os 

veículos mais adequados para sua difusão e as agências para intermediação; 

planejar, coordenar e administrar a publicidade, propaganda, publicidade legal, 

campanhas promocionais e estudos mercadológicos.  
 

Nesse contexto, ressaltam Kopplin e Ferraretto (2001) que esses profissionais devem 

ter em conjunto com as demais áreas das assessorias de comunicação social, a função de 

definir e planejar as estratégias de comunicação.  

                                                 
2 Jornalista profissional, atua na Diretoria de Comunicação Social (DRCS) do Instituto Federal de Brasília. É Graduada em Comunicação 

Social – jornalismo, pela Universidade Federal de Tocantins (UFT)- Trabalho realizado na pesquisa de mestrado na Faculdade de 
Comunicação da UNB, disponível em (http://www.bocc.ubi.pt/pag/mesquita-wakila-2013-01-28.pdf) 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/mesquita-wakila-2013-01-28.pdf


15 

 

Dentro das ACS, podemos identificar uma área especifica para a produção noticiosa e 

informativa, as Assessorias de Imprensa. Nesta função, cabe aos jornalistas manter o elo 

informativo com os públicos direcionados, através dos produtos jornalísticos disponíveis, 

sendo online, impresso, radiofônico ou audiovisual. Nesse sentido, no capítulo seguinte 

iremos abordar as temáticas envolvidas com as assessorias de imprensa. 

 

1.2. ASSESSORIA DE IMPRENSA 

1.2.1 – Produtos e serviços 

 

Com base em Duarte (2011), queremos buscar caminhos para esclarecer de que forma 

a produção informativa e serviços são elaborados pelas assessorias de imprensa, através dos 

profissionais responsáveis, para ambientes externos e internos das organizações. Dessa 

perspectiva Duarte (2011) ressalta a importância de boas condições de trabalho e 

profissionalismo dentro das assessorias, bem como uma comunicação estratégica para 

alcançar um elo informativo entre os assessorados e seus públicos. Dentro disso, Duarte 

(2011) diz que o assessor de imprensa precisa manter uma boa comunicação externa com os 

veículos de comunicação pensando estrategicamente no interesse do público e as 

possibilidades da imprensa. O autor deixa claro também que “é fundamental compreender que 

normalmente o jornalista precisa ter atendimento rápido, personalizada e acesso a fontes de 

informação qualificada” (DUARTE, 2011, p.24). Assim entendemos que é através de um bom 

relacionamento com jornalistas dos veículos de imprensa e com um bom atendimento a eles 

que o assessor de imprensa consegue manter a comunicação da sua organização com as 

mídias de massa, assim tendo esses meios como forma de disseminar as informações do seu 

assessorado. Podemos ilustrar a importância da relação das organizações com as mídias, 

através das suas assessorias de imprensa, a partir do seguinte trecho: 

 

O relacionamento com a mídia deverá ser permanente. A mídia é de extrema 

importância para que o trabalho de assessoria seja feito de forma competente. O 

assessor deverá manter o contato o profissional. Além disso, visitas as redações 

também são importantes para o total conhecimento do trabalho exercido pelo 

veículo (MAUAD, 2009, p.10). 

 

 

Vale ressaltar também que “bom-senso é fundamental, sempre considerando que a 

informação que se transforma em notícia é o melhor "presente" que um bom jornalista deve 

receber” (DUARTE, 2011, p.242). Devido a isso, a disponibilidade de brindes aos jornalistas 
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e veículos de comunicação deve ser cautelosa, nunca com o interesse de ser em busca de 

favorecimento para a divulgação de informações das organizações. Duarte (2011) aconselha a 

distribuição de materiais úteis aos jornalistas como canetas, blocos e agendas. 

O assessor deve tomar cuidado também com o ambiente organizacional interno, pois 

“a desorganização em uma assessoria, o descumprimento de prazos, ignorar secretarias, não 

detalhar suficiente o projeto do novo boletim interno podem desqualificar um assessor perante 

outros setores da organização” (DUARTE, 2011, p.238). Em função disso, o assessor, por ser 

o responsável pela comunicação externa e interna dentro de uma organização, necessita ter 

uma boa relação com os demais funcionários e responsáveis da instituição. Entretanto, os 

setores das áreas comunicacionais, dentro de uma organização, devem também trabalhar 

juntas: 

 

É fundamental para o sucesso da organização que todas as atividades relacionadas à 

comunicação (marketing, publicidade, assessoria de imprensa, relações públicas, 

atendimentos ao cliente) atuem de maneira integrada, assumindo a noção de que 

fazem parte de um sistema de comunicação com funções interdependentes, 

convergentes e vinculadas aos mesmos objetivos organizacionais (DUARTE, 2011, 

p.239). 

 

Uma das produções dos assessores de imprensa, que tem o intuito de informar a mídia 

sobre o que acontece nas organizações, é o release ou também chamado de press release. Para 

Carvalho & Reis (2009), citado por Mauad (2009) o release é a informação passada pelo 

assessor de imprensa, através de um texto, que pode vir a ser tornar notícia vinculada pelos 

meios de comunicação que o recebem. Contudo, ressalta Mauad (2009), que esse texto 

geralmente não ultrapassa mais que uma página, ficando sempre entre 25 a 30 linhas e 

contendo um lead atrativo, que chame a atenção do jornalista.   

Dessa perspectiva, mesmo que assuntos dos releases mandados pelas assessorias 

tenham sua temática “sob a ótica da instituição não impede que se caracterize como texto 

jornalístico, aliás, é preciso que ele tenha a linguagem jornalística para ser mais bem 

compreendido pela outra ponta, o pessoal das redações de jornais” (CHINEM, 2003, p.67 

apud MAUAD, 2009, p.5).  

Podemos ilustrar nove características a serem seguidas para a produção de um bom 

release, conforme Mafei (2008), citado por Mauad (2009): 

 

1.Ser redigido como se fosse uma matéria jornalística, com parágrafo inicial 

contendo as perguntas básicas (formando o famoso lead), título, subtítulo ou 

linha fina; 2. Primar pela clareza, concisão e correção gramatical (erros de 

língua portuguesa são inconcebíveis!); 3. Ser redigido com palavras simples, 

frases e parágrafos curtos, 4. Conter no máximo duas páginas; 5. Trazer com 
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destaque datas e locais de eventos divulgados; 6. Ter os nomes de empresas, 

porta-vozes e locais escritos corretamente; 7. Destacar contatos da assessoria de 

imprensa; 8. Trazer o logotipo da assessoria e da organização; 9. Ser datado. 

(MAFEI, 2008, p 70 apud MAUAD, 2009, p.6). 

 

Assim sendo, salientamos que um release bem produzido e enviado para a mídia serve 

como sugestão de pauta para os jornalistas atuantes nos meios de comunicação em massa. Em 

função disso, o release pode ser “o ponto de partida do trabalho do repórter, a quem cabe dar 

sequência as demais etapas da reportagem, que são entrevista, consulta, checagem de 

informação e redação do texto final da matéria”. (CHINEM, 2003, p.68 citado por MAUAD, 

2009, p.5). Entretanto, Duarte (2011) ressalta a importância de o assessor de imprensa enviar 

releases para a imprensa, porém, não podendo se basear somente nessa forma de 

comunicação, aconselhando que se tenha um contato regular com as redações. 

Outra maneira de disseminar informações internas para o seu público, através dos 

meios de comunicação, é potencializado pelas chamadas Notas Oficiais. Podemos 

compreender com base em Duarte (2011), que as notas oficiais são textos não jornalísticos 

produzidos pelos responsáveis das organizações, ou muitas vezes pelos próprios assessores de 

imprensa, e que tem a intenção de esclarecer boatos, declarações e posicionamentos oficiais 

das organizações, que geralmente pagam por este espaço. As notas oficiais podem ser úteis 

para a comunicação interna e externa das organizações, podendo ser direcionadas “a vários 

públicos e também servir de orientação aos empregados e aos próprios dirigentes” (DUARTE, 

2011, p.248). 

A criação de veículos próprios, tanto no meio impresso, online, televisivo ou 

radiofônico, é outra opção para a comunicação informativa da organização para com seus 

públicos. Para Duarte (2011) a utilização desses meios é “muito importante na manutenção de 

fluxos eficientes de informação e assumem características e nomenclaturas próprias 

(informativo, house organ, vídeo jornal, fax-boletim, newlestter, rádio interna, boletim digital 

ou eletrônico).” Além disso, salienta que esses veículos institucionais podem servir como 

sugestão de pauta para os veículos de comunicação em massa. 

É necessário, pois, analisar que a produção de um jornal mural corriqueiramente 

atualizado e localizado estrategicamente também pode ser de extrema eficiência para a 

comunicação organizacional. Duarte (2011) ressalta que mesmo com a eficácia, esse método é 

pouco explorado por parte das assessorias de imprensa. Segundo o autor jornal mural pode 

conter espaços com informações internas, recortes de notícias publicadas nas mídias ou até 

mesmo materiais informativos direcionados para o público externo que visite a organização. 
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Outro método de comunicação online das assessorias de imprensa com seu público 

pode ser feito através das redes sociais. Empresas, instituições e organizações criam páginas 

ou perfis em site como Facebook, com o intuito de se aproximar desse novo público, que cada 

vez cresce mais, lançando campanhas e informações. E através das redes sociais também é 

possível “linkar” notícias produzidas no site, levando o internauta que navega nas redes 

sociais a buscar mais informações na página própria da organização. Duarte e Carvalho 

(2011) também acrescentam outras funcionalidades do jornalismo online que podem ser 

supridas através das redes sociais: 

 

A presença em uma rede social pode servir para a assessoria monitorar o que estão 

dizendo da organização, das áreas em que atua e interagir, responder e identificar 

riscos, tendências, percepções e temas latentes, saber sobre boatos, menções, críticas 

permite eventual intervenção e elaborar estratégias de comunicação. (DUARTE E 

CARVALHO, 2011, p.381) 

 

1.2.2 – As notícias 

 

 

Por termos como objetos de estudo as notícias institucionais dos portais estudados, 

neste subtítulo abordaremos os conceitos de notícias. Com base em Traquina (2004) e 

Traquina (2005) iremos abordar nesse capítulo o porquê das notícias serem tratadas com essa 

classificação, abordando algumas teorias que tratam para explicar esse fato, e os critérios que 

fazem com que os acontecimentos tenham valor para se tornar notícia.  

Primeiramente, Traquina (2005), citando Bourdieu (1998), explica que antes de se 

estudar porque as notícias são como são é preciso compreender como atuam os profissionais 

das notícias, os jornalistas. Bourdieu (1997, p.25) diz que “os jornalistas têm ‘óculos’ 

especiais a partir dos quais veem certas coisas e outras não”. Ainda nesse contexto Bourdieu 

(1997) afirma que os jornalistas fazem uma seleção e dessa seleção constroem suas notícias. 

Disso decorre a importância de estudar os “filtros” que fazem com que o jornalista transforme 

o acontecimento em notícia. Nesse sentido ressaltamos que, após essa escolha do que é ou não 

notícia, o jornalista também tem a função de dar o seu ângulo de visão do fato, o que 

Tuchman (1976) citado por Traquina (2005) chama de “enquadramento” da notícia. Autores 

consideram que a notícia é considerada como uma construção da realidade, como pode 

ilustrar no trecho a seguir: 

 

Os jornalistas dizem: ‘Há um acontecimento; quer dizer alguma coisa. Quem quer 

que lá esteja perceberá o que é que ele significa. Tiramos-lhes fotografias. 

Escrevemos um relato sobre ele. Transmitimo-lo tão autenticamente quanto possível 
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através dos media, e a audiência vê-lo-á e perceberá o que aconteceu’. E quando se 

afirma que as pessoas têm interesse em versões diferentes desse acontecimento, que 

qualquer acontecimento pode ser construído das mais diversas maneiras e que se 

pode fazê-lo significar as coisas de um modo diferente, esta afirmação de algum 

modo atava ou mina o sentido de legitimidade profissional dos jornalistas, e estes 

resistem bastante à noção de que a notícia não é um relato mas umas construção 

(STUART HALL 1981, p. 4 apud TRAQUINA 2005, p.17). 

 

 Nesse contexto, Traquina (2004) traz algumas teorias do jornalismo que tentam 

explicar a noticiabilidade. A primeira teoria trazida pelo autor trata as notícias como um 

reflexo da realidade. Na teoria do espelho, Traquina (2004, p.7) diz que “o jornalista é um 

comunicador desinteressado, isto é, um agente que não tem interesses específicos a defender e 

que o desviam da sua missão de informar, procurar a verdade, contar o que aconteceu, doa a 

quem doer”. Nessa teoria o jornalista atua somente como observador, levando a informação 

com imparcialidade.  Outra teoria trazida pelo autor é a teoria da ação pessoal ou teoria do 

“gatekeeper”. Nessa teoria, Traquina (2004) diz que a notícia parte da seleção individual do 

jornalista. O autor explica que os “gates” seriam os “portões” onde o jornalista tem a função 

de decidir se determinada notícia será publicada por ele ou não. 

 Tratando sobre a teoria organizacional, Traquina (2004) considera que os 

jornalistas saem do âmbito das escolhas particulares e pensa no âmbito dos interesses 

seguidos pela organização jornalística que representa. Segundo Traquina (2004, p.152) “o 

jornalista se conforma mais com as normas editoriais da política editorial da organização do 

que com quaisquer crenças pessoais que ele ou ela tivesse trazido consigo”. Por outro lado, 

Traquina (2004) apresenta também teorias políticas que determinam o papel do jornalista para 

a construção da notícia. Segundo o autor, nessa prática os jornalistas obedecem a interesses 

políticos. Quando tratam da esquerda, servem para manter o sistema capitalista, já quando 

trata com os interesses da direita, busca colocar-se contra o capitalismo.  

 Considerando a notícia como construção da realidade e movida por interesses 

particulares de setores/empresas ou poder, podemos considerar que as notícias institucionais 

seguem esse contexto. No caso dessa pesquisa, iremos analisar notícias institucionais, 

construídas por jornalistas, baseados nos interesses das instituições de ensino superior aos 

quais representam. Nesse sentido, no caso das notícias produzidas por assessorias de 

imprensa, elas seguem uma construção baseada em dois únicos objetivos de interesse: se 

comunicar com seus públicos e buscar através das notícias divulgar as políticas seguidas pela 

empresa/instituição/organização, em busca de novas pessoas interessadas no que se dispõem. 

Mas para que haja essa comunicação esses setores também seguem os que fazem com que o 

acontecimento se torne uma notícia. Para isso, precisamos esclarecer, conforme autores que 
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tratam sobre o tema, quais são os critério de noticiabilidade. Traquina (2005, p.63) traz sua 

definição para noticiabilidade: 

 

Podemos definir o conceito de noticiabilidade como o conjunto de critérios e 

operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento jornalístico, isto é, 

possuir valor como notícia. Assim, os critérios de noticiabilidade são o conjunto de 

valores-notícia que determinam se um acontecimento, ou assunto é susceptível de se 

tornar notícia, isto é, de ser julgado como merecedor de ser transformado em 

material noticiável e, por isso, possuindo valor-notícia(TRAQUINA, 2005, p.63). 

 

 Segundo Traquina (2005), historicamente, os valores básicos não sofreram muitas 

mudanças com o passar dos anos. Para isso, Traquina (2005, p.63) cita Stephens (1988) onde 

diz que “o extraordinário, o insólito, (o homem que morde o cão), o atual, a figura 

proeminente, o ilegal, as guerras, a calamidade e a morte” são critério que seguem sendo 

abordados.  

Traquina (2005, p.69) traz Galgung e Ruge como os primeiros autores a buscar 

“identificar, de forma sistemática e exaustiva, os valores-notícia que a comunidade 

interpretativa dos jornalistas utiliza no seu trabalho”. No estudo, iniciado em 1965, os autores 

trouxeram doze elementos como valores-notícia. Outros autores que trabalharam sobre essa 

temática segundo Traquina (2005) foram os canadenses Ericson, Baranek e Chan (1987). 

Esses autores consideravam a simplificação, a dramatização, a personalização, a continuidade, 

a consonância, o inesperado e a infração. Traquina ainda destaca outros acadêmicos que 

trabalharam com os valores-notícia, como: Fischman (1978,1980), Gans (1979), Hartley 

(1982), e Wolf (1987). Os valores notícias trazidos por Galgung e Ruge, bem como alguns 

dos autores citados por Traquina (2005) e demais estudiosos atuais do tema são apresentados 

na quadro de Silva (2005), apresentada por Rodrigues (2013, p.25).  
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Quadro 1 

Tabela  

Elencos de valores-notícia 

Elencos de valores-notícia 

Stieler: novidade, proximidade geográfica, proeminência e negativismo. 

Lippman: clareza, surpresa, proximidade geográfica, impacto e conflito pessoal. 

Bond: referente à pessoa de destaque ou personagem público (proeminência); incomum (raridade); referente 

ao governo (interesse nacional); que afeta o bolso (interesse pessoal/econômico); injustiça que provoca 

indignação (injustiça); grandes perdas de vida ou bens (catástrofe); consequências universais (interesse 

universal); que provoca emoção (drama); de interesse de grande número de pessoas (número de pessoas 

afetadas); grandes somas (grande quantia de dinheiro); descoberta de qualquer setor (descobertas/invenções) e 

assassinato (crime/violência). 

Galtung e Ruge: frequência, amplitude, clareza ou falta de ambiguidade, relevância, conformidade, 

imprevisão, continuidade, referência a pessoas e nações de elite, composição, personificação e negativismo. 

Golding-Elliot: drama, visual atrativo, entretenimento, importância, proximidade, brevidade, negativismo, 

atualidade, elites, famosos. 

Gans: importância, interesse, novidade, qualidade, equilíbrio. 

Warren: atualidade, proximidade, proeminência, curiosidade, conflito, suspense, emoção e consequências. 

Hetherington: importância, drama, surpresa, famosos, escândalo sexual/crime, número de pessoas envolvidas, 

proximidade, visual bonito/atrativo. 

Shoemaker et al: oportunidade, proximidade, importância/impacto, consequência, interesse, conflito 

/polêmica, controvérsia, sensacionalismo, proeminência, novidade/curiosidade/raro. 

Wolf: importância do indivíduo (nível hierárquico), influência sobre o interesse nacional, número de pessoas 

envolvidas, relevância quanto à evolução futura. 

Erbolato: proximidade, marco geográfico, impacto, proeminência, aventura/conflito, consequências, humor, 

raridade, progresso, sexo e idade, interesse pessoal, interesse humano, importância, rivalidade, utilidade, 

política editorial, oportunidade, dinheiro, expectativa/suspense, originalidade, culto de heróis, descobertas/ 

invenções, repercussão, confidências. 

Chaparro: atualidade, proximidade, notoriedade, conflito, conhecimento, consequências, curiosidade, 

dramaticidade, surpresa. 

Lage: proximidade, atualidade, identificação social, intensidade, ineditismo, identificação humana. 

 

Na análise desta pesquisa, iremos abordar os valores-notícia trabalhados por Traquina 

(2005). Primeiramente, o autor traz a divisão das categorias de noticiabilidade em duas, 

seleção e construção, apresentada por Wolf (1987). Segundo Traquina (2005), citando Wolf 
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os critérios estão ligados à produção da notícia (processo de seleção) e da elaboração das 

informações (processo de construção).   

Para Wolf, os valores-notícia de seleção referem-se aos critérios que os jornalistas 

utilizam na seleção dos acontecimentos, isto é, na decisão de escolher um 

acontecimento como candidato à sua transformação em notícia e esquecer outro 

acontecimento. Os valores-notícia de seleção estão divididos em dois sub-grupos: a) 

os critérios substantivos que dizem respeito à avaliação direta do acontecimento em 

termo da sua importância ou interesse como notícia, e b)os critérios contextuais que 

dizem respeito ao contexto de produção de notícia. Os valores-notícia de construção 

são qualidades da sua construção como notícia e funcionam como linhas-guia para a 

apresentação do material, sugerindo o que deve ser realçado, o que deve ser omitido, 

o que deve ser prioritário na construção dos acontecimentos como notícia 

(TRAQUINA 2005, p.78). 

 

Como podemos observar, Traquina (2005) ainda subdivide os critérios de seleção em 

dois grupos, substantivos e contextuais. Para o autor valoresnotícia de seleção substantivos 

são: morte, notoriedade, proximidade, relevância, novidade, tempo, notabilidade, inesperado, 

conflito ou controvérsia, e infração. Já os valores de seleção contextuais estão representados 

pela disponibilidade, visualidade, concorrência e o dia noticioso. 

Primeiramente iremos abordar os valores de seleção/substantivos. Segundo Traquina 

(2005, p.59) “onde há morte, há jornalista”. Com isso, a morte seria o primeiro e de 

fundamental importância para as pautas jornalísticas. Ainda acrescenta que todos nós teremos 

nosso dia de virar notícia, o dia da nossa morte.   

A notoriedade é o segundo critério de seleção/substantivos trazido por Traquina 

(2005). Para ele, esse critério segue o grau de quanto o personagem de determinado 

acontecimento é público. Quanto mais conhecida a figura retratada, mais chances de ela se 

tornar notícia. Traquina (2005, p.80) destaca também que “outro valor- notícia fundamental 

da cultura jornalística é a proximidade, sobretudo em termos geográficos, mas também em 

culturais”. O autor diz que determinado acontecimento local pode ser notícia na imprensa 

local somente; entretanto, Traquina (2005) cita a chamada Lei McLurg, que diz que em 

acontecimentos trágicos há uma avaliação conforme a quantidade de morte com a distância 

geográfica, para que esse fato se torne notícia. A novidade também é considerada como valor 

de notícia para o autor. Segundo Traquina (2005, p.81), “o mundo jornalístico interessa-se 

muito pela primeira vez”. 

O tempo, a relevância e a notabilidade também são critérios apresentados pelo autor. 

O tempo, primeiramente, tem valor de atualidade, mas também é trabalhado sempre em datas 

específicas no caso de comemorações e aniversários. Traquina (2005) acredita que a 

transformação de determinado acontecimento em notícia depende do impacto que a 

divulgação dele vai ter na vida de quem o receber. Neste contexto, a notabilidade “é a 
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qualidade de ser visível, de ser tangível” (TRAQUINA, 1994, p.82). No caso desse critério 

podemos observar que ela tem suas variantes. O autor destaca que ela pode variar da 

quantidade de pessoas envolvidas no acontecimento e quantas pessoas se interessarão a 

divulgação dessa notícia. Outros fatores que determinam a notabilidade derivam de quando 

acontece o atípico (o homem que mordeu o cão) e também, o que Traquina (2005) trata como 

insólito, a falha e o excesso/escassez de algo natural.  

Fatos que os jornalistas não esperam e que mexem como toda a redação do jornal 

tornam-se notícia pelo valor que Traquina (2005) classifica como inesperado. Exemplo de 

mega-acontecimento, ele traz o atentado terrorista ocorrido nos Estados Unidos da América 

em 11 de setembro, de 2001.  

O valor-notícia de conflito apresentado por Traquina (2005) é consequência de um ato 

de violência. O autor ressalta que um acontecimento onde há violência física se transforma em 

notícia mais facilmente, mas também destaca que essa violência pode ser simbólica. Já a 

infração entra como critério de noticiabilidade para Traquina (2005) quando considera a 

quebra das regras por determinado indivíduo ou setor. Segundo Traquina (2005, p. 85) “o 

crime é percebido como um fenômeno permanente e recorrente, e assim grande parte dele é 

observado pelos media noticiosos de uma forma igualmente rotinizada”.  

Tratando agora dos valores notícia de seleção/contextuais, Traquina (2005) traz a 

disponibilidade como pertencente a esse subgrupo. Neste caso, segundo o autor a 

noticiabilidade do fato é também consequência da possibilidade material que o jornalista tem 

de cobrir determinado acontecimento. A visualidade também é apresentada como valor-

notícia por Traquina (2005), pois a transformação em notícia é dependente de se há fotos e 

vídeos, e também, se a qualidade desse material o torna publicável.  

A briga constante dos jornalistas e veículos de comunicação em dar o “furo”, o novo, 

o que o outro não noticiou ainda, faze com que a concorrência se torne mais um critério de 

noticiabilidade para Traquina (2005). Por fim, o autor traz o dia noticioso como último valor 

de seleção contextual de noticiabilidade. Traquina (2005, p.90) citando Molotch e Lester 

(1974) diz que “há dias ricos em acontecimentos com valor-notícia e outros pobres em 

acontecimentos com valor-notícia”. E são nos dias com poucos acontecimentos com valores-

notícia que os assuntos menos destacados ganham espaço.  

Após o acontecimento passar por essa “seleção” noticiosa, ele ainda passa pelos 

critérios que Traquina (2005) identifica como valores-notícia de construção. A simplificação, 

segundo ele, é o fato de o jornalista conseguir passar a informação com uma linguagem 

menos complexa, para que seja mais facilmente entendida por quem a recebe. Além disso, 
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Traquina (2005) considera a amplificação como segundo valor-notícia de construção. A 

amplificação é compreendia pelo fato de “quanto mais amplificado é o acontecimento, mais 

possibilidades tem a notícia de ser notada” (TRAQUINA, 2005, p.91).   

Ainda nesse subgrupo, o autor traz a relevância como forma de valor noticioso de 

construção. Nesse caso, Traquina (2005) diz que essa construção é dependente da capacidade 

do jornalista em transformar o acontecimento em uma notícia relevante para quem a receber. 

Sobre a personalização, o autor afirma que através do discurso promovido pelo jornalista, ele 

é capaz de conseguir manter a atenção do seu leitor. Quanto à dramatização, Traquina (2005, 

p.92) trabalha com “o reforço dos aspectos mais críticos, o reforço do lado emocional, a 

natureza conflitual” como forma de construir o acontecimento como notícia. Esse valor 

noticioso trabalha em construir um fato novo, lembrando um acontecimento já ocorrido 

anteriormente, resgatando o considerado “velho” para situar o leitor com o que é trazido como 

novidade. 

 

1.2.3 – Assessoria na era digital: 

 

Os meios de comunicação tradicionais ainda são os principais recursos usados pelas 

organizações se comunicarem com seus públicos.  Para Duarte e Carvalho (2011, p.371) “as 

organizações precisam anunciar e dialogar não apenas com veículos tradicionais de 

comunicação, mas também- e principalmente- valorizar e atualizar os canais de comunicação 

com seus públicos de interesse”.  Entretanto, cada vez mais o jornalismo praticado no 

ambiente online cresce. Vivemos em um momento de transição onde o individuo está cada 

vez mais conectado a internet, assim, usando essa plataforma também para se abastecer 

informativamente. Ferrari (2010) classifica essa realidade atual como Era Digital. 

“A era digital está invertendo o cenário da baixa capacidade de acesso. Lembra como 

era caro ter celular no ano 2000? Cada vez mais precisamos interconexões de plataformas’ 

(FERRARI, 2010, p.8). 

Mielniczuk (2003) conta como foi o surgimento do jornalismo desenvolvido para 

internet.  Segundo a pesquisadora o webjornalismo surgiu no início dos anos 90. Porém, 

ressalta que a internet já servia como plataforma de troca de informações.  

 
Em meados dos anos 90 do século XX, com o desenvolvimento da web, as 

tecnologias que envolvem a Internet passam a ser acessíveis tanto econômica quanto 

tecnicamente para a sociedade em geral. Em decorrência, ocorre a utilização em 

larga escala desse ambiente para usos jornalísticos, sendo que, são as versões 
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digitais de jornais já existentes no suporte papel que se tornam mais visíveis diante 

do público leigo. Porém, antes do surgimento da web, a internet já era utilizada para 

a disseminação de informações jornalísticas. Na maioria dos casos, os serviços 

oferecidos eram direcionados para públicos muito específicos e funcionavam através 

da distribuição de e-mails (MIELNICZUK, 2003, p,20). 

 

Por outro lado, Barichello (2004) fala sobre o desenvolvimento da grande rede. A 

autora conta que a internet surgiu em 1968, nos Estados Unidos da América. Inicialmente, ela 

servia como rede de comunicação militar, ligando os principais centros de pesquisa do país, e 

logo, sendo utilizada também pelas universidades. Entretanto, na atualidade, Barichello (2004, 

p.232) diz que “a Internet é um meio de comunicação presente, hoje em dia, em vários setores 

de sociedade”. Nesse contexto, servindo como elemento de troca de informações e 

conhecimentos também para as universidades. 

Com o avanço das tecnologias e o interesse por acesso cada vez mais rápido de 

informações e conhecimento, a internet se tornou a plataforma mais explorada para isso. São 

através dos portais noticiosos, sites informativos especializados, redes sociais, blogs, páginas 

de instituições, empresas e organizações que os internautas se abastecem.  

Essa nova interface do jornalismo tem características, linguagem e especificações 

próprias para o meio online. O jornalismo digital tem como seu público um receptor 

diferenciado, o internauta, que anseia por informações instantâneas e que tem livre escolha de 

navegação e acesso a essas informações, através da rede mundial de computadores. Com isso, 

o assessor de imprensa, produtor de conteúdo na era digital, precisou estabelecer novos 

métodos de comunicação dos seus assessorados com seus públicos.  

Podemos ilustrar as características do receptor do meio online através do seguinte 

trecho: 

A mídia digital, nascida graças aos avanços tecnológicos e à solidificação da era da 

informação, consegue atingir o indivíduo digital – um único ser com suas 

preferências editoriais e vontades consumistas, um cidadão que cresceu jogando 

videogame e interagindo com o mundo eletrônico. Os jovens entre 18 e 25 anos são 

hoje os potenciais consumidores da nova mídia interativa. São eles que se sentem 

atraídos por um amplo leque de recursos que vão desde compras on-line, home-

banking, jogos, entretenimento, até um acesso direto ás oportunidades de pesquisa e 

educação á distância (FERRARI, 2008, p. 53). 

 

Segundo Ferrari (2008), esse público acostumado com as plataformas digitais tem 

preferência em acessar notícias através da internet, dificilmente recorrendo a um jornal 

impresso, pois geralmente buscam informação nesse meio quando o pai ou um amigo 

recebem o jornal, raramente desembolsando dinheiro para compra.  

Dai a necessidade de o assessor de imprensa saber utilizar da melhor forma as 

características do jornalismo digital. Duarte e Carvalho (2011) ressaltam que “o ambiente 
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digital é um dos mais potentes pontos de contato com públicos de uma organização e precisa 

ser utilizado de maneira estratégica”. A partir desses levantamentos, cabe-nos ressaltar alguns 

pontos pelo qual o jornalista online deve pensar para conseguir conquistar um elo 

comunicacional com a imprensa em geral e com o seu público. Segundo Duarte e Carvalho 

(2011), a atualização das páginas digitais é uma questão que deve ser cuidada, pois é um 

grande problema de grande parte dos portais abastecidos por assessores de imprensa. A falta 

de atualização nas áreas informativas das páginas organizacionais e institucionais gera um 

afastamento do público que anseia por novidade, e dos meios de imprensa que navegam em 

busca de novas pautas.  

A partir dessas reflexões, podemos trazer um dos principais anseios do receptor de 

informações no mundo web; informar-se o mais rápido possível. Surge então uma das 

características do jornalismo online: a instantaneidade.  

 

A rapidez de acesso, combinada com a facilidade de produção e de disponibilização, 

proporcionadas pela digitalização da informação e pelas tecnologias temáticas, 

permitem uma extrema agilidade de atualização do material nos jornais web. Isso 

possibilita o acompanhamento contínuo em torno do desenvolvimento dos assuntos 

jornalísticos de maior interesse (PALACIOS, 2003, p.15). 

 

Os responsáveis por colocar essa comunicação em prática são profissionais das áreas 

das comunicações sociais, mas somente é o jornalista o profissional responsável pelo 

abastecimento informativo das páginas online. Segundo Duarte e Carvalho (2011), “o 

profissional que tem a função formal de atender aos jornalistas e fazer um elo entre as 

organizações e seus diversos públicos por intermédio da imprensa é chamado de assessor de 

imprensa”. Podemos compreender, com base em Duarte e Carvalho (2011), que o assessor de 

imprensa precisa estar ciente da responsabilidade que tem em mãos e a importância da 

plataforma online, por ser um ambiente de forte potência para a comunicação entre seus 

assessorados e os seus públicos.  

Dada a relevância do jornalismo digital e o crescimento na utilização desse meio para 

a comunicação dos diversos setores organizacionais, Duarte e Carvalho (2011) nos trazem 

pesquisas que comprovam esse fenômeno. Segundo os autores em pesquisa, realizada por 

Nino Carvalho, em 2010 e 2011, das 500 Maiores empresas da América Latina, apenas 56% 

delas possuem um espaço direcionado para a imprensa na internet. Entretanto, das 225 

empresas brasileiras representadas nesse ranking, 66% delas possuem sala de imprensa. 

Dentre essas empresas brasileiras, o setor que mais investe em uma área de imprensa em suas 

páginas é o de Energia Elétrica, onde 72% do total apresentam sala de imprensa online. Em 
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seguida vem as organizações de Telecomunicação com 69%, mineração com 62% e petróleo 

61%. E das 500 empresas pesquisadas, 39% delas utilizam o nome “Sala de Imprensa” para 

nomear a áreas virtuais direcionadas para a relação das suas assessorias com o público. 

Depois vem Imprensa com 35% e notícias somando 5%. 

Essas mudanças comunicativas que o jornalismo online disponibilizou estão em 

constante evolução. Segundo Ferrari (2010), “existe um rico corpo de pesquisas examinando 

como as pessoas recebem e interpretam notícias impressas e televisionadas. É preciso que da 

mesma forma se examine como as diferentes formas de narrativas digitais afetam o público 

das notícias on-line”. Com isso, a seguir, iremos explanar mais algumas das características 

dessa plataforma para, posteriormente, avaliar como essas ferramentas atuam sobre os objetos 

de pesquisa estudados.   

A forma com que a informação chega ao internauta precisa ser bem explorada pelo 

jornalista digital. O receptor online gosta de facilidade ao acesso das informações. Segundo 

Duarte e Carvalho (2011), “os novos consumidores de informação querem facilidade, 

conveniência”. Nesse sentido, ressaltamos que o layout da página pode se tornar um 

facilitador de acesso para a navegação, se estiver bem estruturado.  Outro elemento que torna 

mais ágil a busca por informações é o campo de busca dentro das páginas online. Através dos 

campos de busca o internauta pode pesquisar e ir diretamente ao seu assunto de interesse.  

Para Lévy (1999), citado por Ferrari (2008, p. 20), “o ser humano é preguiçoso e gosta 

de ter acesso fácil a tudo que precisa”. A partir dessa reflexão, podemos dizer que devido a 

isso o jornalista digital, bem como o assessor de comunicação, deve facilitar a busca de 

informações para o seu público. 

Podemos compreender, com base em Duarte e Carvalho (2011) que a divisão da 

página em áreas específicas na sua estrutura através de abas é outro fator que auxilia a procura 

dos internautas. No caso dos sites noticiosos, geralmente, há uma divisão de editorias dentro 

de uma página. Em páginas institucionais e organizacionais essas características de facilidade 

também devem estar presentes. Nesses portais, encontramos abas e ícones que levam o 

internauta pra outras áreas dentro do próprio site com um assunto específico. Em grande parte 

desses portais é possível ver a presença de um ícone nomeado por destaques ou notícias, que 

são as áreas onde os assessores de imprense disponibilizam as suas produções jornalísticas. 

Segundo Duarte e Carvalho et al. (2011, p.381):  “se criar uma área tipo destaques, garanta 

que esteja visível, seja de fácil acesso e que, realmente, tenha atrativos”. Além disso, a divisão 

das notícias em suas editorias auxilia na facilitação da procura da notícia de interesse do leitor 

online. 
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Com Ferrari (2008), podemos inferir que uma outra característica relevante a ser 

estabelecida pelos portais digitais que é a Interatividade. O jornalista online deve estabelecer 

um canal de comunicação com os seus internautas. Essa interatividade serve tanto para 

críticas, quanto para sugestões. No caso de portais institucionais, abastecido por assessores de 

imprensa, essa interatividade também é bastante importante. É através de comentários, 

enquetes, bate-papo digital, entre outros, que o jornalista mantém um laço comunicacional de 

avaliação e diálogo com seu público. O jornalismo online tornou possível uma maior 

interação entre o jornalista e seu receptor, o internauta. 

Bardoel e Deuze (2000), citados por Palacios (2003, p13) “consideram que a notícia 

online possui a capacidade de fazer com que o leitor/usuário sinta-se mais diretamente parte 

do processo jornalístico”.  

Nesse contexto, Palacios (2003), citando Machado (1997), salienta ainda que essa 

interatividade pode acontecer também no decorrer da própria notícia. O autor indica que o 

hipertexto também pode ser considerado uma forma de interação. 

Em função disso, Ferrari (2008) ressalta que a difusão da informação na grande rede 

também pode ser feita através de hiperlinks ou hipertextos. A hipertextualidade é utilizada 

através de links dentro da reportagem que pode levar informações extras para o internauta. 

Com esses links o internauta é levado a outras páginas ou arquivos disponíveis para o 

download, relacionados ao conteúdo da reportagem que acrescentem ainda mais informação.   

“Um bloco de diferentes informações digitais interconectadas é um hipertexto, que, ao 

utilizar nós ou elos associativos (chamados links), consegue moldar a rede hipertextual, 

permitindo que o leitor decida e avance sua leitura de modo que quiser, sem seguir uma 

ordem linear” (FERRARI, 2008, p.42). 

Completando a ideia, Ferrari (2008, p. 45) diz que “é preciso pensar na enquete 

(pesquisa de opinião ao leitor); no tema do chat, o bate-papo digital; nos vídeos; nos áudios; e 

reunir o maior número possível de assuntos e serviços correlatados à reportagem”. Não 

somente pensando em produzir conteúdo, mas sim, como utilizar as características 

multimídias e de interatividade que o jornalismo digital oferece. 

O jornalismo online é o único capaz de unir os demais meios de comunicação em uma 

só plataforma. Autores indicam essa característica como multimidialidade. Segundo Palacios 

(2003) “a multimidialidade refere-se à convergência dos formatos da mídia tradicional 

(imagem, texto, e som) na narração do fato jornalístico”.  

Conforme Ferrari (2008), é através da multimidialidade que o jornalista digital pode 

trazer as características e forma de informar dos outros meio comunicacionais para a 
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plataforma online. Somente o jornalismo de rede é capaz de unir em uma reportagem as 

características do radiojornalismo, telejornalismo, jornalismo de dados e fotojornalismo. 

Devido a isso, o assessor de imprensa online deve sempre buscar utilizar essa característica 

típica do meio online nos portais dos seus assessorados, para o melhor atender aos anseios dos 

seus públicos. 

Os repórteres de mídias impressas, por exemplo, privilegiam a informação: os de TV 

buscam cenas emocionantes, sons e imagens para serem transmitidos junto com a 

notícia. Já os jornalistas on-line precisam sempre pensar em elementos diferentes e 

como eles podem ser complementados. Isto é, procurar palavras para certas imagens, 

recursos de áudio e vídeo para frases, dados que poderão virar recursos interativos e 

assim por diante (FERRARI, 2008, p. 48). 

 

Essa característica do webjornalismo deve ser aproveitada pelos profissionais 

responsáveis pela comunicação das organizações. A divulgação de material multimídia do 

ambiente interno da organização também deve ser levada em conta. Para Duarte e Carvalho 

(2011) é preciso que o portal eletrônico institucional esteja abastecido com fotos de pessoas 

responsáveis pela organização, imagens do ambiente físico, cobertura de eventos.  

Duarte e Carvalho (2011) ainda lembram a importância de outro fator que é comum de 

se encontrar em grande parte dos sites institucionais, uma área específica referente ao aparato 

histórico, contando desde quando surgiu retratando com fotos, textos e produções 

audiovisuais. Com isso, o assessor de imprensa consegue manter uma proximidade do seu 

assessorado com os seus públicos. Segundo Duarte e Carvalho (2011, p.381), “é útil ter uma 

galeria com fácil acesso a material multimídia. Pense em disponibilizar material em slides e 

incluir regularmente entrevistas e depoimentos de dirigentes, técnicos, clientes, contar 

pequenas histórias, mostrar processos”. 

Dessas acepções, podemos ressaltar que a leitura da reportagem por parte do 

internauta não é feita de uma forma linear. É o próprio leitor que escolhe por onde começar a 

receber as informações, se primeiro vai assistir o vídeo, escutar o áudio, verificar o 

infográfico ou vai diretamente para o texto. Dentro desse texto ainda pode encontrar 

hirperlinks que o levam para informações dentro da própria reportagem ou até mesmo para 

arquivos e abas diferentes de onde está navegando. Palacios (2003), citando Canavilhas 

(1999) e Bardoel & Deuze (2000), reflete que o webjornalismo traz a possibilidade de o leitor 

criar a forma com que vai ler a notícia. Segundo o autor, através de links é possível ter opções 

de pirâmides invertidas, sendo para texto que complementem a informação (vídeo, foto, 

áudio) ou outros materiais relacionados ao assunto explanado.  

Nesse sentido, salientamos que a formatação das informações dentro do texto escrito 

também deve ser pensada pelo jornalista digital. Dube, citado por Ferrari (2008), diz que uma 
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solução seria utilizar o modelo nomeado por “T”, que também é usado no jornalismo 

impresso. Nesse sentido, a estrutura horizontal seria composta pelo o lead da matéria. Dessas 

acepções, podemos ressaltar com Ferrari (2008, p.20) que “o lead não pode matar ou 

substituir o final, mas apenas dar razões ao internauta para continuar lendo”. 

Para Palacios (2003), existem ainda mais duas características disponíveis no 

jornalismo online, nomeadas Customização do Conteúdo e Memória. Assim sendo, o autor 

fala que a Customização do Conteúdo, também chamada por ele de Personalização, é a 

possibilidade que o internauta tem de configurar o material online, conforme seu interesse 

particular. Nessa plataforma “há sítios noticiosos que permitem a pré-seleção dos assuntos, 

bem como a hierarquização e escolha de formato de apresentação visual (diagramação)” 

(PALACIOS, 2003, p.14). Já a Memória é a grande possibilidade de armazenamento 

informativo no meio online. Para Palacios (2003, p.14), “acumulação de informações é mais 

viável técnica e economicamente na web do que em outras mídias”. Disso decorre que esse 

vasto leque de conteúdo informativo, já produzido e disponível no meio online, influencia na 

produção e na recepção de materiais trabalhados dentro do jornalismo digital.  

 

1.3. COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

Barichello (2004), parte o pressuposto que o conceito de universidade está incorporado 

aos modos organizacionais. Por outro lado, podemos considerar também que instituições de 

ensino superior de cunho privado são empresas, sendo assim, organizações também. Devido a 

isso, trataremos essas instituições de ensino sobe a ótica das teorias da organização. Para Daft 

(1999, p14) a teoria das organizações “é uma maneira de pensar sobre organizações”. E esse 

pensar reflete também na forma com que as organizações se comunicam com seus públicos.  

Primeiramente, antes de começar a falar sobre a comunicação dentro de organizações, 

é de fundamental importância trazer os conceitos ligados a essa prática e a esse sistema.  

Segundo Barichello (2004, p. 302) “a comunicação é um processo que envolve 

multiplicidade e pluralidade de sentidos, integrando permanentemente fontes, codificadores, 

canais, mensagens, decodificadores e receptores, desencadeando percepções, comportamentos 

e mudanças”.  

Já quando se busca esclarecer o que é uma organização, livros e autores ligados à 

administração de empresa são as principais referências. Daft (1999, p.7) define organizações 

como “entidade sociais que são dirigidas por metas, são projetadas como sistemas de 
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atividades deliberadamente estruturados e coordenados e são interligadas ao ambiente 

externo”.  

Exemplificando mais claramente, Daft (1999) diz que estamos tão ligadas a esses 

setores e ao mesmo tempo não temos a percepção que se tratam de organizações. “Mal 

percebemos que nascemos em órgãos do governo, somos educados em escolas e 

universidades, crescemos com alimentos produzidos em fazendas corporativas, somos 

tratados por médicos pertencentes a um grupo,...” (DAFT, 1999, p7). 

Daft (1999) ressalta também que para determinada entidade ser considerada uma 

organização, ela precisa estabelecer processos de inter-relacionamentos e ser composta por 

pessoas. Essas pessoas, unidas por um mesmo objetivo e trabalhando pela mesma meta dentro 

de uma empresa, instituição, clube, igreja, hospital, entre outros, fazem com que exista de fato 

uma organização. Além disso, segundo o autor citado, uma organização precisa também 

manter-se comunicável ao seu público externo e interno. Devido a isso, surge a importância 

da comunicação em organizações. Kunsch 1989, citado por Kunsch (1992, p.83), declara que 

a comunicação é o elemento que faz com que as organizações sobrevivam, dando visibilidade 

ao sistema nela seguido.  

Para, abastecer e assessorar informativamente os públicos dessas organizações surgiu 

um novo campo de trabalho dentro da comunicação social, a comunicação organizacional:  

O termo comunicação organizacional surgiu na década de 70, época em que a 

comunicação empresarial estava em alta. Com a grande difusão da comunicação 

empresarial e os mensuráveis retornos às empresas outros segmentos da sociedade 

começaram a fazer uso da comunicação. Sindicatos, associações, federações, 

confederações, agremiações, escolas, clube e partidos políticos, passaram de forma 

intensa, a utilizar-se das ferramentas da comunicação. (DECKER E MICHEL 2006, 

p2, apud REGO 2006)  

 

 E esse mercado da comunicação, oferecido dentro de instituições, corporações, 

associações, entidades públicas e privadas, e outros setores da sociedade, vem crescendo nas 

últimas décadas. Essas organizações começaram a se preocupar mais com uma área específica 

para a sua comunicação e a investir na construção de uma imagem e uma identidade através 

de ações e estratégias comunicativas. Essa ascensão pode ser elucidada com o aumento no 

número de empresas de assessoria de comunicação que se filiaram a Associação Brasileira das 

Agências de Comunicação. Segundo dados trazidos por Mafei e Cecato (2011), em 2002, ano 

de criação da Abracom, a Associação contava com 56 agências participantes. Já em 2010 em 

torno de 350 empresas de comunicação já haviam sido afiliadas, gerando faturamento de 

cerca de R$1,5 bilhão. É notável o crescimento desse setor direcionado a comunicação dentro 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Margarida+Maria+Krohling+Kunsch%22
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de organizações, porém as autoras salientam que esses números ainda são bem mais amplos, 

devido a grande quantidade de agências não ligadas ainda a Abracom.  

Além dessas agências especializadas em comunicação organizacionais, algumas 

entidades já investem em um setor próprio interno de assessoria de comunicação. Porém, 

terceirizando o serviço de uma agência ou tendo uma própria assessoria, os objetivos de 

ambas dentro de uma organização são os mesmo: traças metas e ações comunicacionais 

estratégicas, juntamente com os dirigentes responsáveis pelas organizações; estabelecer um 

fluxo informativo interno e externo; e criar uma imagem e uma identidade a organização que 

representam perante aos seus públicos.  

 

1.3.1 – Imagem organizacional 

 

Para uma organização alcançar êxito perante a sociedade ela precisa construir uma 

imagem positiva. É evidente que uma organização com uma imagem e uma identidade 

desgastada ou conturbada acaba sofrendo negativamente. Para Neves (2000), a imagem 

institucional é um problema no mundo inteiro. Segundo o autor, no Brasil categorias 

profissionais, políticas, religiosas , governamentais e empresarias não são bem vistas por 

grande parte da população, causando incredibilidade e afetando no desempenho e na 

produtividade. No setor empresarial, Neves (2000), traz dados que indicam que nos Estados 

Unidos são gastos em torno de 300 bilhões de dólares por ano para acarretar dívidas geradas 

de crises de opinião pública. E são através de ações e estratégias para a construção de sentidos 

que essas organizações almejam atribuir outra visão perante a sociedade, capaz de atrair 

novos investidores, clientes e demais pessoas interessadas no que elas oferecem. Decker e 

Michel3 (2006, p.3) explicam como ocorre a formação desse elemento não palpável: 

“Essa imagem é formada por todas informações que são obtidas do objeto, por 

exemplo: visual, discurso e ação. Essa imagem não é tangível, ela é diferente de pessoa para 

pessoa. Com essa diferenciação a imagem pode ser interpretada como visual ou conceitual.” 

E são através dessas ações discursivas, comunicativas, sociais ou visuais, que as 

organizações buscam uma melhor percepção da sociedade frente a suas propostas. Ações 

ligadas ao âmbito social, através de campanhas solidárias e filantrópicas são as mais 

                                                 
3 Trababalho de Cleiton Bierhals Decker e Margareth Michel “A imagem nas organizações públicas:Uma questão de política, poder, cultura e 

comunicação – Estudo de caso INSS em Pelotas”, disponível no link (http://www.bocc.ubi.pt/pag/decker-cleiton-michel-margaret-imagem-

nas-organizacoes.pdf) 

 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/decker-cleiton-michel-margaret-imagem-nas-organizacoes.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/decker-cleiton-michel-margaret-imagem-nas-organizacoes.pdf
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utilizadas. Organizações, tanto públicas quanto privadas, com responsabilidade social 

conseguem criar uma imagem positiva e acabam atraindo mais investidores e assim, sendo 

mais bem vistas pela sociedade. Além disso, em casos como universidades, a função social 

envolve alunos. Barichello (2004) fala que nessas instituições esse papel da comunicação, no 

campo social, deve ser praticado por todos envolvidos, mas principalmente pelos seus 

estudantes.  

 

A universidade não deve preocupar-se apensar em capacitar bons profissionais, pois 

concomitantemente a essa função deve ter o compromisso de proporcionar aos 

acadêmicos uma formação humanística habilitando-os como pessoas capazes de 

gerar transformações coerentes com a sua realidade de forma responsável e 

comprometida, ampliando, ao mesmo tempo, a sua visão e capacidade de reflexão 

(Barichello, 2004, p.296). 

 

No setor privado as instituições buscam agir com esse propósito solidário. Segundo 

Gonçalves¹ (2005, p.277) “cada vez mais empresas optam por transmitir uma postura de 

responsabilidade social através de campanhas publicitárias na área da saúde, cultura, educação 

e civismo ou no domínio dos direitos humanos.” Para Gonçalves4 (2005) a publicidade é o 

campo da comunicação que tem o papel de construir uma nova imagem para as organizações, 

através de ações que pensam na sociedade.   

Segundo Mafei e Cecato (2011), ainda existe outra forma de as organizações agirem 

socialmente. Organizações e corporações criam fundações que levam os seus nomes ou de 

seus fundadores. E é com o auxílio dessas fundações ou institutos que essas organizações 

conseguem criar estratégias sociais com o objetivo de se aproximar e se relacionar com a 

comunidade.  

Dentro dessas ações em prol da sociedade, as organizações buscam agir geralmente no 

âmbito da saúde e cultura. Atualmente, outro campo cresceu aos olhos dos dirigentes 

responsáveis pelas organizações que se preocupam com o social. Ações preocupadas com o 

meio ambiente são hoje em dia um dos principais aspectos utilizados para a construção de 

uma imagem cidadã. Podemos inferir com Mafei e Cecato (2011), que através do hábito de se 

comunicar com os seus públicos que as corporações conseguem disseminar as suas práticas 

sustentáveis e o impacto que elas exercem na sociedade, além de incentivar ao 

desenvolvimento sustentável. Em função disso, vale ressaltar a importância que essas práticas 

têm na construção da imagem de cada organização: 

 

                                                 
4 LIVRO DE ACTAS – 4º SOPCOM página 277. Artigo de Gisela Marques Pereira Gonçalves - Universidade da Beira Interior disponível em 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/goncalves-gisela-publicidade-so-ma-quando-promove-coisas-mas.pdf 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/goncalves-gisela-publicidade-so-ma-quando-promove-coisas-mas.pdf


34 

 

Negócios perenes e marcas respeitadas pela sociedade dependem da troca que 

estabelecem com o seu entorno social e com o meio ambiente. O modelo é 

irreversível e já permeia toda a estratégia de comunicação de um número cada vez 

maior de empresas. O entendimento de que bastava gerar resultados aos acionistas, 

pagar rigorosamente os impostos e cumprir a legislação trabalhista era suficiente 

para garantir um lugar ao sol no mundo dos negócios foi ultrapassado. A 

conscientização acerca da finitude dos recursos naturais e o olhar atento dos clientes 

e consumidores sobre as práticas empresariais relacionadas à sociedade e ao meio 

ambiente exigiram um reposicionamento (MAFEI & CECATO, 2011, p.31). 

  

Dentro disso, Mafei e Cecato (2011), trazem o conceito do que chamam de 

desenvolvimento sustentável. Para esses autores esse seria o tripé formador de uma reputação 

qualificada para determinada corporação. Segundo eles, esse desenvolvimento sustentável 

teria como base a preocupação econômica, ligada aos aspectos tributários, os resultados 

atribuídos, entre outros. Além disso, o papel social exercido no campo interno e externo 

pensando no bem social, nos direitos humanos, exercendo a ética com a concorrência, se 

preocupando com os recursos naturais e o meio ambiente seriam fatores capazes de alcançar o 

êxito aos olhos da sociedade.  

E para que essa construção imagética chegue aos seus públicos, as organizações 

utilizam-se dos meios de comunicação em massa:  

 

A formação da imagem de uma organização tem início a partir do momento de 

emissão de mensagens, mas se concretiza quando é recebida pelo público. Nesse 

contexto, busca-se atingir  as pessoas em função de sua exposição aos meios de 

comunicação e as organizações procuram utilizar os meios de comunicação para 

moldar a opinião pública de acordo com seus interesses (BARICHELLO, 2004, p. 

47). 

 

Barichello (2004) ainda fala que isso se deve pelo desenvolvimento da mídia, antes 

disso a visibilidade ficava mais restrita. Através dos meios de comunicação, foi possível um 

novo tipo de visibilidade. Barichello (2004) salienta que mesmo que a imagem se inicie 

depois da recepção, ela precisa ser planejada já na emissão. Para isso, cita Gomes (1999) que 

define a construção da imagem em três etapas: criação e definição da imagem, ajuste de um 

ator social a uma imagem esperada pelo público e, por fim, o controle dessa imagem. 

Outra forma de uma organização divulgar e executar essas ações e estratégias é feita 

através do ambiente online. Blogs, sites, micro blogs ou redes sociais são as ferramentas 

digitais mais utilizadas, nos dias de hoje, para determinada organização se comunicar com os 

seus púbicos. As instituições de ensino superior também se enquadram nesse contexto, pois a 

sociedade atual está cada vez mais ligada a essa plataforma informativa. Mafei e Cecato 

(2011) denomina essa geração como geração “Google” e diz que devido às inovações 

tecnológicas recentes, muitas mudanças ocorreram também a quem comunica. Segundo as 
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autoras, profissionais das áreas da comunicação precisaram se adaptar a essas transformações, 

tendo que ficar mais atentos às ferramentas disponíveis e à importância do conteúdo 

publicado. 

Para alcançar êxito nessa busca pela imagem, Neves (2000) identifica a importância de 

um planejamento estratégico. Segundo o autor, como os recursos são finitos, não se pode 

desperdiçar. Para isso, Neves (2000) traz etapas a serem seguidas que vão desde avaliações e 

acompanhamentos dos ambientes da organização, até a percepção e análise de fatores que 

acabam afetando na imagem empresarial. Já dentro de Universidades, a comunicação também 

deve ser bem planejada. Kunsch (1992) citada por Barichello (2004, p.37) diz que “não se 

podem conceber serviços parciais de comunicação sem um planejamento integrado e sem 

políticas definidas”. 

As Instituições de Ensino Superior, que são os objetos estudados nessa pesquisa, 

também devem estar dispostas a elaboração dessas ações para a construção de uma imagem. É 

através de um planejamento e com uma comunicação ativa e eficaz que as organizações 

alcançam êxito no que se diz respeito a como os seus públicos as enxergam, como podemos 

ilustrar no trecho a seguir no caso das universidades: 

 

A universidade, como centro da produção sistematizada de conhecimentos, necessita 

canalizar suas potencialidades no sentido da prestação de serviços à comunidade, 

revigorando seus programas de natureza cultural e científica e procurando irradiar 

junto à opinião pública a pesquisa, os debates, as discussões e os progressos que 

gera nas áreas de ciências, tecnologia, letras, artes etc. Isto só é possível mediante a 

comunicação, que viabilizar o relacionamento entre a universidade e os seus 

diversos públicos. Daí a importância de um sistema planejado de comunicação para 

difundir de forma eficiente e eficaz a sua produção científica e, com isso, abriras 

suas portas a todos os segmentos da sociedade civil (KUNSCH,1992, p. 9 – 10, apud 

NASCIMENTO, 2010, p.7) 

 

1.4.  INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

  

Inicialmente, com a fragilidade do ensino no Brasil, a burguesia mandava seus filhos 

para fora do país para buscar um ensino superior de qualidade. Vendo isso, a sociedade 

brasileira viu a necessidade de desenvolver o ensino universitário no próprio Brasil. E é em 

1920, período de grandes mudanças no país, que as universidades surgem em território 

brasileiro.  

Lembramos que os anos 20 foram marcados no Brasil por novas ideias, por 

movimentos culturais, políticos e sociais que tiveram profundas repercussões nas 

décadas seguintes. Assim, promoveu-se a Semana de Arte Moderna de 22, em São 

Paulo, que rompeu com os moldes do academicismo na pintura, na música e na 

literatura, contribuindo para um contato mais direto com a vida brasileira e com as 
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novas tendências da arte europeia mais viva. Do ponto de vista político, temos uma 

série de rebeliões, conhecidas como o “movimento tenentista”, que culminaram com 

a Revolução de 1930. É nesse período, ainda, que se constituem, no Rio de Janeiro, 

a Academia Brasileira de Ciências (ABC), em 1922, cujas origens datam de 1916, 

quando é fundada a Sociedade Brasileira de Ciências, e a Associação Brasileira de 

Educação (ABE), instituída em 1924. Essas duas entidades iniciam um movimento 

pela modernização do sistema educacional brasileiro em todos os níveis, incluindo o 

universitário (SCHWARTZMAN, 1979, p. 163 apud FÁVERO 5, 1999, p.17) 

 

Segundo Nascimento6 (2010), historicamente o Ensino Superior no Brasil tem início 

em 1808 com a criação de escolas isoladas com nível universitário, mas é somente em 1920, 

com a criação da Universidade do Brasil, atual Universidade do Rio de Janeiro, que a 

universidade surge como figura jurídica. Além disso, Nascimento (2010), fala que a expansão 

numérica significativa apenas em 1950. 

Já as Instituições de Ensino Superior privadas tiveram um crescimento acentuado 

somente na década de 90, como podemos ilustrar no trecho a seguir: 

  
O que se nota na atualidade é um número cada vez maior de instituições e cada uma 

delas com um leque maior e mais diversificado de cursos. Este crescimento inicia na 

década de 1990. Durante um tempo,as instituições privadas de ensino superior 

(IPES) passaram por um acentuado crescimento quantitativo, tanto em relação ao 

aumento de número de instituições como no aumento de matrículas e cursos. 

(ASSUMPÇÃO E VICENTE¨, 2010, p.4) 

 

A seguir, temos um gráfico extraído da obra de Kunsch (1992, p. 147). Nele são 

apresentados dados sobre as universidades no Brasil, no ano de 1990. Podemos identificar que 

no Rio Grande do Sul existiam apenas 13 universidades, sendo 4 Federais e 9 Particulares 

 

IMAGEM 2 

                                                 
5Artigo de Maria de Lourdes de Albuquerque Fávero- Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio de Janeiro “A Universidade do 

Brasil: Um itinerário marcado de lutas”, disponível em 

http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/rbde10/rbde10_04_maria_de_lourdes_de_albuquerque_favero.pdf 

6 Pesquisa de Valéria dos Santos Nascimento, intitulada “A Comunicação Interna como Estratégia de Visibilidade para a Educação 
Profissional no Interior ”disponível em http://www.bocc.ubi.pt/pag/nascimento-valeria-a-comunicacao-interna-como-estrategia.pdf 

http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/rbde10/rbde10_04_maria_de_lourdes_de_albuquerque_favero.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/nascimento-valeria-a-comunicacao-interna-como-estrategia.pdf
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Trazendo para a realidade atual das instituições de ensino, anualmente o Instituto 

Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, realiza o Censo da 

Educação Superior. O Censo busca a coleta de dados referentes às instituições de ensino 

superior brasileiras. Esse levantamento tem o objetivo de trazer à sociedade acadêmica, 

dirigentes responsáveis pelas universidades e ao público em geral o retrato estatístico da 

educação superior a cada ano. A Lei Federal 9.4487, de 14 de março de 1997, no artigo 1º, 

incisos I e II, traz as funções do Inep. Com isso, quando buscam-se informações a cerca de 

números avaliativos do Ensino Superior no Brasil, o INEP é a fonte responsável.  

O Resumo Técnico Censo da Educação Superior do ano de 2011 traz um levantamento 

produzido com a participação de 2.365 Instituições de Ensino Superior, sendo dessas 8,0% 

                                                 
7 A Lei Federal 9.448, de 14 de março de 1997, no artigo 1º, incisos I e II trazem como funções do Inep: “I-organizar e manter o sistema de 

informações e estatísticas educacionais; II-planejar, orientar e coordenar o desenvolvimento de sistemas e projetos de avaliação 
educacional, visando o estabelecimento de indicadores de desempenho das atividades de ensino no País;”. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9448.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9448.htm
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são consideradas universidades e 5,6% centro universitários. Geograficamente, dentre o total 

de IES pesquisadas, 152 estão instaladas na Região Norte, 235 no Centro-Oeste, 432 no 

Nordeste, 1.150 no Sudeste e 389 nos três Estados que compõem a região Sul do Brasil. Outro 

dado relevando para esse estudo, trazido pela pesquisa de 2011 do Inep, é o numero de 

instituições de ensino privadas e públicas no país. Das 2.365 IES participantes do Censo 

2011, um total de 2.081 (88%) são instituições de categoria administrativa privada. Restando 

284 de cunho público, desses sendo 103 de categoria federal. Para maior esclarecimento, 

dados e gráficos que ilustram esta pesquisa são trazidos abaixo:  

 

IMAGEM 3 

 

 

IMAGEM 4 

 

IMAGEM 5 
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IMAGEM 6 

 

IMAGEM 7 
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IMAGEM 8 

 

Já no âmbito municipal a realidade na superioridade numérica das IES de carga 

privada é semelhante como no restante do país. No endereço eletrônico www.e-

mec.mec.gov.br8, é possível verificar as IES registradas em cada cidade e estado da 

Federação. O site traz que em Santa Maria existem sete Instituições ativas de Ensino Superior: 

Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), Faculdade de Direito de Santa Maria 

(FADISMA), Faculdade Integrada de Santa Maria (FISMA), Faculdade Metodista de Santa 

Maria (FADISMA), Faculdade Palotina (FAPAS), Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Farroupilha (IFFarroupilha) e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

Além disso, no site da MEC é possível identificar que a cidade de Santa Maria ainda possui 

outras IES ativas, mas que são filiais de outras universidades e faculdades do país, como é o 

caso da Universidade Luterana do Brasil, a ULBRA9, que possui um campus na cidade. 

Dentre as sete IES identificadas em Santa Maria na pesquisa avançada no site do MEC, 

podemos identificar que dessas cinco são de categoria administrativa privada, e duas públicas 

federais.  

Dentro das tipologias das cargas administrativas10 das IES, podemos destacar 

primeiramente como as de cunho público e privado. Podendo ainda ser consideradas 

referentes a quem as o coordena (município, estado ou país). Já nas privadas existem as com 

fins lucrativos, as sem fins lucrativos e as privadas beneficentes. Além disso, as IES podem 

                                                 
8 www.e-mec.mec .gov.br  é um site vinculado ao Ministério de Educação que possibilita consultas às Instituições de Ensino Superior no 

Brasil e os  seus cursos cadastrados. 
9 A ULBRA iniciou sua história no ensino superior de Santa Maria em agosto de 2002, com a instalação de cinco cursos de graduação:  

Administração,  Arquitetura e Urbanismo,  Direito,  Psicologia e Sistemas de Informação. (Fonte: http://www.ulbra.br/santamaria/sobre-a-
ulbra/) 
10Categorias definidas no site www.mec.gov.br 

 

http://www.ulbra.br/santamaria/sobre-a-ulbra/
http://www.ulbra.br/santamaria/sobre-a-ulbra/
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ser classificadas pela sua organização acadêmica. Sendo consideradas Centro Universitário, 

Faculdade, Institutos Federais ou Universidade.  

Nessa atual pesquisa, iremos analisar as assessorias de duas dessas IES presentes em 

Santa Maria: Centro Universitário Franciscano, de carga administrativa privada, e a 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), instituição de ensino publica.  

Nascimento (2010, p.5) explica as funcionalidades exercidas pelas assessorias de 

comunicação dentro de Instituições de ensino superior: 

 

Os trabalhos desenvolvidos são serviço de divulgação para a imprensa; impressão de 

jornais, boletins, revistas e folhetos; planejamento, coordenação e execução de 

eventos de natureza científica, cultural e artística; campanhas institucionais e de 

utilidade pública; plano de visitas para públicos interno e externo; organização de 

cadastros e banco de dados de trabalhos científicos; preparação de textos 

jornalísticos; incentivo à prática de entrevistas coletivas de interesse institucional; 

elaboração de press kits, auxiliando jornalistas dos diversos veículos de 

comunicação; atualização do site; coordenação de projetos de rádio e TV 

universitárias; criação de clipping para coleta de notícias da IFE nos meios de 

comunicação; preparação de jornal, newsletter e boletim interno; construção da 

identidade visual; apoio à divulgação de produção científica; produção de vídeos 

institucionais (NASCIMENTO, 2010, p.5,).  
 

1.4.1 Contexto histórico do Centro Universitário Franciscano e Universidade Federal de Santa 

Maria: 

 

 A Universidade Federal de Santa Maria foi criada em 1960, ainda como nome de 

Universidade de Santa Maria, tendo como fundador e idealizador o professor e Doutor José 

Mariano da Rocha Filho. Atualmente a UFSM conta com mais de 28000 estudantes, cerca de 

1.800 docentes e oferecendo 319 cursos (FONTE: site www.ufsm.br).  Mais informações 

sobre o histórico dessa instituição são encontradas no link: 

www.santamaria.rs.gov.br/images/campanhas/152anos/ufsm_historico.pdf. 

  

Já o Centro Universitário Franciscano foi denominado assim apenas em 1998, após 

Decreto Presidencial. Porém, desde 1955, atua no ensino superior de Santa Maria. A UNIFRA 

tem origem com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Imaculada Conceição 

(FIC). Em 1955 também foi inaugurada a Escola de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira 

(FACEM), que veio a se unir com a FIC em 1995, se tornando Faculdades Franciscanas. Hoje 

em dia a Instituição oferece 32 cursos de graduação, além de oferecer cursos de pós-

graduação. (FONTE: www.unifra.br). 

http://www.ufsm.br/
http://www.santamaria.rs.gov.br/images/campanhas/152anos/ufsm_historico.pdf
http://www.unifra.br/
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1.4.2 Contexto comunicacional das instituições: 

 

Segundo Barichello (2004), podemos identificar que a UFSM se utiliza de um setor 

comunicacional denominado Coordenadoria de Comunicação. Essa Coordenadoria exerce as 

ações previstas pela Administração Central da universidade. Além disso, a comunicação 

também é estabelecida de forma decentralizada. Alguns setores contêm seu núcleo de 

comunicação específico.  

O uso da internet para a comunicação da UFSM também foi objeto de estudo de 

Barchello (2004). A pesquisadora, através de um estudo de caso, verificou como esse 

mecanismo é utilizado dentro da comunicação universitária. Para isso, utilizou-se de um 

questionário estruturado direcionada ao corpo discente e docente da universidade. Nesse 

estudo podemos destacar quando a autora fala sobre os resultados obtidos referentes ao acesso 

dos respondentes ao website da universidade (www.ufsm.br).  

 

Assim como os indivíduos precisam saber navega por um ambiente web, também é 

importante, para as instituições de ensino superior, “estar” na internet, ou seja, 

possuir um website. Além de servir como forma de divulgação, muitos recursos 

podem ser explorado em uma página de universidade, como publicação de editais, 

notícias, pesquisa em bibliotecas, dentre outros (BARICHELLO, 2004, p.245). 

Barichello (2004) verificou que somente 9,8% dos alunos e 3,1% desconheciam a 

existência do portal. Dentro disso, concluiu que dentre os alunos, a maioria (36,2%) acessava 

o site na busca de livros na biblioteca. Já os professores procuravam preferencialmente a 

leitura de notícias (28%).  

Para um esclarecimento prévio sobre algumas informações referentes a dados e 

históricos dos dois portais, foi enviado e-mail para o setor de comunicação e seus 

responsáveis. Em anexo, nas páginas 86, 87, 88, 89, 90 e 91 (ANEXO 1) encontra-se uma 

cópia dos e-mails enviados e as respectivas respostas obtidas. 

 Por parte da UNIFRA o e-mail foi direcionado para divulgar@unifra.br, no dia 

12/09/13 e respondido no dia seguinte pelo jornalista responsável Carlos Spall que apontou o 

nome de Daniel Rovadoschi, Diretor do setor de Tecnologia da Informação, como o 

responsável apropriado para contribuir nesta pesquisa. Foi enviado então, um e-mail para o 

responsável pela TI que até o término de encerramento deste estudo não havia respondido. 

Com isso, não poderemos trazer nenhum relatório quanto ao histórico do site e dados de 

acessos ao portal. 

http://www.ufsm.br/
mailto:divulgar@unifra.br
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Na UFSM, foram enviados os questionamentos para o e-mail da Coordenadora de 

Comunicação Social da universidade e Relações públicas, Elisangela Mortari.  O envio foi no 

dia 01/02/13 e respondido na mesma data. Juntamente com a resposta de Elisangela Mortari, 

foi enviado o e-mail e o telefone para contato com o responsável por contribuir com os dados 

solicitados, Lucas Durr Missau, Diretor da Agência de Notícias. A primeira resposta foi 

obtida no dia posterior, onde foi pedido o projeto desta pesquisa. E no dia 30/10/13 o Diretor 

da Agência de Notícias da UFSM enviou, através de e-mail, um arquivo com alguns aspectos 

questionados, que foram analisados posteriormente. Além disso, em anexo a esse e-mail 

foram disponibilizados relatórios que esclarecem dados sobre acessos, páginas visitadas, 

duração média das visitas, países onde foi acessado o site, público-alvo e informações sobre o 

funcionamento da Assessoria de Comunicação. Podem-se encontrar esses relatórios 

produzidos pela Instituição em anexo a esse trabalho nas páginas 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 

e 99 (ANEXO 2) 
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2. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Para Diehl (2004, p.47) “a pesquisa constitui-se num procedimento racional e 

sistemático, cujo objetivo é proporcionar respostas aos problemas propostos. Ao seu 

desenvolvimento é necessário o uso cuidadoso de métodos, processos e técnicas”. Dentro 

disso, o autor traz as formas metodológicas a serem estabelecidas em pesquisas. Os estudos 

desses autores vêm ao encontro de nossos anseios, no sentido de mostrar que neste atual 

trabalho de pesquisa buscou-se uma avaliação formativa: 

 

Nesse tipo de projeto, o propósito é melhor ou aperfeiçoar sistemas ou processos. A 

avaliação formativa normalmente implica um diagnóstico do sistema atual e 

sugestões para sua reformulação, por isso, requer certa familiaridade com o sistema 

e, idealmente a possibilidade de implementar as mudanças sugeridas e observar seus 

efeitos (DIEHL & TATIM, 2004,p.56). 

A partir dessa reflexão, podemos dizer que através da pesquisa avaliativa buscamos 

analisar os conteúdos informativos, publicados nos sites institucionais, abastecidos pelas 

assessorias de imprensa dos objetos estudados. Assim entendemos que a utilização de um 

levantamento bibliográfico é de suma importância para o desenvolvimento de nosso trabalho. 

Podemos inferir com Diehl (2004) que a pesquisa bibliográfica, método geralmente 

estabelecido pelos pesquisadores, utiliza a busca de conceitos e conteúdos através de livros e 

artigos científicos já publicados a cerca do tema estudado. E através disso, Diehl (2004) 

salienta as vantagens da busca em fontes bibliográficas por serem de fácil acesso, custo baixo 

e eficácia na contribuição de dados.  

 

2.1- ANÁLISE DE CONTEÚDO:  

 

Para a realização dessa pesquisa outro método a ser utilizado foi a Análise de 

Conteúdo. Através dessa metodologia buscamos analisar o conteúdo noticioso/informativo 

produzido pelas assessorias estudadas. Segundo Fonseca Junior (2005, p.208) a “Análise de 

Conteúdo (AC), em concepção ampla, se refere a um método das ciências humanas e sociais 

destinados à investigação de fenômenos simbólicos por meio de várias técnicas de pesquisa”.   

A utilização desse método serviu para identificar os critérios de noticiabilidade e as 

características do jornalismo digital presente nas notícias institucionais.  
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Foi realizada uma leitura analítico-descritiva dos dois portais. Primeiramente 

analisamos de que forma são compostas as notícias nas áreas direcionadas à informação dos 

dois sites.  Analisamos de que forma essas informações são repassadas para os seus 

receptores. Posteriormente, buscamos compreender também como a estrutura proposta de 

cada instituição influência na produção noticiosa. 

 

2.2-ENTREVISTA 

 

Determinados aspectos internos do trabalho das assessorias de comunicação estudadas 

foram esclarecidos através das respostas obtidas com a realização de entrevistas. Dentre os 

métodos de coleta de dados Diehl (2004, p.66) apresenta a entrevista como “um encontro 

entre duas pessoas cujo objetivo é que uma delas obtenha informações a respeito de 

determinado assunto”. A partir desse método, o autor traz as tipologias. No caso dessa 

pesquisa, utilizamos a entrevista padronizada ou estruturada, seguindo uma ordem de 

perguntas já estabelecidas previamente.  

Diehl (2005) apresenta a vantagem dessa metodologia por ela oportunizar o 

pesquisador a obter informações importantes não presentes em fontes documentais. Nesse 

sentido, por a temática pesquisada nesse trabalho ser um tema relativamente de estudos atuais 

e para tornar conhecimento do funcionamento produtivo interno das assessorias estudadas, 

buscou-se a entrevista com os responsáveis como método de obtenção dessas informações.  

Tratando das desvantagens desse método apresentadas por Diehl (2205), como 

disponibilidade do entrevistado, é preciso destacar que ao contato por e-mail com os dois 

entrevistados, responsáveis pelas assessorias, ambos mostraram-se interessados em contribuir 

com a pesquisa. Entretanto, anteriormente À entrevista, na busca de dados específicos com os 

profissionais indicados para um primeiro esclarecimento a ser utilizado na construção da 

entrevista e do referencial teórico deste trabalho, encontrou-se outra desvantagem desse 

método apresentado por Diehl (2005): a dificuldade na comunicação. Até a conclusão dessa 

pesquisa não recebemos a resposta enviada par ao e-mail do responsável pela Tecnologia de 

Informação da UNIFRA. 
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2.3 SEMANA COMPOSTA:  

 

Para a obtenção das notícias a serem estudadas utilizou-se a semana composta. Essa 

metodologia se constitui da seguinte forma: na primeira semana serão analisadas as matérias 

divulgadas em uma segunda-feira, na segunda semana em uma terça-feira, e assim por diante. 

Esse período inicia-se dia 2 de setembro de 2013 (segunda-feira), indo até a data de 04 de 

outubro (sexta-feira). A escolha desse método de pesquisa ocorreu por considerarmos um 

método de pesquisa legítimo, assim, não havendo influência pessoal na escolha das notícias e 

por se encaixar no cronograma elaborado no decorrer da pesquisa.  Além disso, a escolha 

dessas datas se deu por as duas instituições estudadas apresentarem marcos acadêmicos 

importantes nesse período. No dia 2 de setembro, os alunos da Universidade Federal de Santa 

Maria retornaram às aulas, para o segundo semestre letivo de 2013. Já no Centro Universitário 

Franciscano, nos dias 2/3 e 4 de outubro de 2013, aconteceu o XVII Simpósio de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. Desta forma, a datas das notícias estudadas ficaram assim:  

 

Primeiro dia: Segunda-feira, dia 2 de setembro, de 2013; 

Segundo dia: Terça-feira, dia 10 de setembro, de 2013; 

Terceiro dia: Quarta-feira, dia 18 de setembro, de 2013; 

Quarto dia: Quinta-feira, dia 26 de setembro, de 2013; 

Quinto dia: Sexta-feira, dia 04 de outubro, de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 AS NOTÍCIAS ANALISADAS  

 

Em sua totalidade, durante o período de avaliação pré-estabelecido dentro da semana 

composta, foram publicadas noventa e cinco notícias nos dois portais pesquisados, 

encontrados nos endereços eletrônicos www.unifra.br e www.ufsm.br. No intervalo de 

observação podemos verificar que foram divulgados noventa e um materiais informativos no 

site da Universidade Federal de Santa Maria e quatro no do Centro Universitário Franciscano. 

O espaço de tempo formador da semana composta se estendeu nos dias 2, 10, 18,26 de 

setembro de 2013 e 4 de outubro do mesmo ano. Abaixo apresentamos uma tabela que 

esclarece melhor os números: 

 

Tabela 1- Quantidade de notícias referentes aos dias 

 Segunda-

feira 

02/09 

Terça-

feira 

10/09 

Quarta-

feira 

18/09 

Quinta-

feira 

26/09 

Sexta-

feira 

04/10 

Total 

UFSM 20 16 18 9 28 91 

UNIFRA 2 0 0 0 2 4 

 

Primeiramente, precisamos destacar as áreas analisadas dos sites estudados.  Nesta 

pesquisa, no caso do site da UNIFRA, abordamos somente o conteúdo divulgado na área 

intitulada “Destaques”, que ao clicar no link “mais notícias” (encontrado na parte inferior) nos 

leva a página com o conteúdo informativo produzido pelos profissionais do Centro 

Universitário. Ainda é possível encontrar na página inicial do portal mais duas áreas 

denominadas “Eventos” e “Oportunidades”, que levam o internauta a maiores informações 

sobre eventos como palestras, jornadas e fóruns dos cursos oferecidos pela instituição, bem 

como, oportunidade de inscrições em cursos de extensão. Já no site da UFSM, iremos analisar 

as notícias divulgadas na área intitulada notícias. Podemos destacar estes aspectos abordados 

na imagem abaixo: 

 

 

http://www.ufsm.br/
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IMAGEM 9- Print Screen da Página inicial do site www.unifra.br, no dia 09/10/13. 

 

 

IMAGEM 10- Print Screen da Página inicial do site www.ufsm.br, no dia 27/10/13.  

 

Agora tratando da análise quantitativa, no caso da UFSM na área denominada 

“Notícias” do seu site, foram expostas vinte matérias, no primeiro dia de análise, dia 2 de 

setembro segunda-feira. Já nos dias 10, 18 e 26 de setembro, podemos constatar a presença de 

dezesseis, dezoito e nove conteúdos informativos, respectivamente. Já na sexta-feira, dia 4 de 

outubro de 2013, foi o dia em que podemos verificar o maior número de publicações entre as 

duas instituições. No total foram ao ar 28 produções. 

http://www.unifra.br/
http://www.ufsm.br/
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Por outro lado, no site da UNIFRA podemos, conferir que a quantidade de notícias 

divulgadas foi bem inferior, em comparação com o portal da UFSM. No dia 2 de setembro, 

primeiro dia de observação, foi exposto apenas um comunicado e uma nota. Da mesma forma 

no último dia da semana composta, dia 4 de outubro, foram para o site somente dois 

conteúdos. Dos 5 dias formadores da semana composta estudada, foi constatado que em 3 

deles não foram publicadas nenhum material informativo. Jorge Duarte e Nino Carvalho 

(2011, p.375) trata dessa realidade em organizações quando diz que “a questão da atualização 

das páginas online é particularmente grave”. Nos dias 10, 18 e 26 não houve nenhuma 

atualização informativa na aba referente às notícias institucionais, no site da UNIFRA. Duarte 

(ANO) considera que a atualização é o principal fundamento a ser seguidos pelo que chama 

de sala de imprensa. Duarte (2011, p. 373) define como sala de imprensa “o ambiente 

específico para relacionamento e apoio a produtores de conteúdo noticioso”.  

No dia 13 de setembro, 3 dias após o dia de observação dessa pesquisa, a última 

notícia publicada no site era referente ao dia 9 de setembro. Na véspera da data de 

observação, dia 9, foram divulgadas duas matérias. Para esclarecer a não atualização da 

página na data de avaliação, dia 10 de setembro, trazemos imagens oriundas de Print Screen 

da página web da UNIFRA: 

 

IMAGEM 11- Print Screen da página inicial do site www.unifra.br, no dia 13/09: 

 

 

 

http://www.unifra.br/
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IMAGEM 12- Print Screen das notícias referentes ao dia 09/09/13, véspera da data de observação.  
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IMAGEM 13 - Na terceira data de observação (18/09), a notícia publicada na data mais próxima foi no 

dia anterior. 

 

IMAGEM 14 -  Na quarta data de observação (26/09) também não foi encontrada nenhuma atualização 

informativa no site. Foram publicados uma notícia um dia antes (25/09) e cinco dias depois (01/10). 
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É importante salientar que as notícias na área de “destaques” não seguem uma ordem 

cronológica de tempo, na sua apresentação no site da UNIFRA, fato que dificultou a pesquisa. 

Segundo Jorge Duarte e Nino Carvalho (2011, p.371) “as organizações devem se 

adaptar e estabelecer novos níveis de interação nos quais atualização, relevância, 

confiabilidade, facilidade de acesso e agilidade são conceitos-chave”. Ainda nesse contexto, 

podemos trazer Ferrari (2008, p.20) quando cita Lévy (1999), quando diz que “o ser humano é 

preguiçoso e gosta de ter acesso a tudo que pesquisa”. 

Tratando sobre a facilidade de acesso aos objetos pesquisados, podemos observar 

outros fatores que acarretam em uma maior dificuldade de procura de notícias, no portal 

www.unifra.br. É inexistente a separação do conteúdo por temas e datas. Além disso, o 

internauta que navega pela área de “destaques” não tem o acesso a um campo de busca. 

Duarte e Carvalho (2011, p.379) aconselham: “Torne fácil para o internauta encontrar 

informações”.  

Por outro lado, o site www.ufsm.br trabalha melhor a divisão de notícias por temática 

abordada e data de divulgação, como podemos ilustrar na imagem apresentada a seguir. Além 

de disponibilizar ao leitor um campo de busca, o portal institucional da UFSM divide suas 

notícias em nove categorias denominadas: Geral, Memória, Perfil, Entrevistas, Ensaio, 

Ciência, Agenda, Utilidade e Oportunidade.  

 

http://www.unifra.br/
http://www.ufsm.br/
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 IMAGEM 15 - Print Screen da página www.ufsm.br, no dia 09/10/13. Estão destacados a área com a 

divisão das temáticas, o campo de busca e a divisão das notícias por data de divulgação, de cima para 

baixo, respectivamente. 

 

 

 

Para uma divisão das notícias observadas, durante os cinco dias da semana composta, 

primeiramente classificamos elas por ordem de publicação nos portais. Para isso, dentro de 

cada um dos dias e para cada instituição, usamos a letra “N”, da palavra notícias, e em 

seguida com o número referente à sua divulgação. Assim ficaram classificadas com o nome 

fictício N.1, N.2, N.3, e assim por diante, dependendo do número de notícias divulgadas por 

dia em cada objeto estudado. 

Na tabela apresentada no fim desse subcapítulo, podemos ilustrar essa primeira 

divisão, com os dias de publicação, bem como, sua ordem cronológica de publicação e o site 

da instituição estudada. É possível verificar que ao lado de o nome fictício elaborado 

encontra-se o título de cada matéria. Essa primeira divisão teve como objetivo facilitar a 

busca pelas notícias analisadas na sequência dessa pesquisa e divisão entre as categorias das 

temáticas abordadas por elas. Desta forma, quando formos tratar de determinada notícia não 

precisaríamos nos referir ao título produzido de cada uma das notícias analisadas, mas sim 

pelo nome classificatório.  

As noventa e cinco notícias divulgadas nos dias observados, estão disponível para 

download. É possível encontrá-las no link 

http://www.4shared.com/rar/HxamN0zm/Notcias_Publicadas_TFG_Eduardo.html?. dividas 

http://www.ufsm.br/
http://www.4shared.com/rar/HxamN0zm/Notcias_Publicadas_TFG_Eduardo.html?
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na ordem cronológica de publicação e identificada a qual portal pertence. Em anexo também a 

este trabalho, nas páginas 100, 101, 102, 103, 104 e 105 (ANEXO 3), trazemos o conteúdo 

das nove notícias analisadas especificamente no subitem 3.4 desta pesquisa.  
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TABELA 2 
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TABELA 2 
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TABELA 2 
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TABELA 2 
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3.2 ANÁLISE GERAL DAS NOTÍCIAS- CARACTERÍSTICAS DO JORNALISMO 

ONLINE E MATERIAL DE APOIO 

 

Como já abordamos anteriormente no embasamento teórico, o jornalismo feito para o 

ambiente online proporciona aos profissionais da informação a convergência de todas as 

mídias em um espaço único. Dentro disso, comunicólogos devem saber utilizar da melhor 

forma as ferramentas online. No caso desse estudo, os assessores de comunicação das 

instituições de ensino estudadas são os responsáveis em aproveitar as características 

disponíveis nessa plataforma, para se comunicar com seus públicos (externo e interno).  

Neste capítulo, analisaremos as seis características do jornalismo online segundo 

Palacios (2003), encontradas na área das notícias institucionais de cada um dos portais 

estudados. Na sequência, abordaremos também os materiais de apoio encontrados nas notícias 

divulgadas. 

Após o encerramento da semana composta, foi produzida uma tabela para ilustrar as 

notícias analisadas que possuíam matéria multimídia e de apoio. Na tabela apresentada a 

seguir encontramos as notícias, classificadas anteriormente com a letra N e o número 

conforme a sua ordem de publicação. Com isso, mostramos quais notícias possuíam e se 

possuíam fotografia, vídeo, áudio, gráfico, tabela, cronograma, infográfico, hiperlink, arte, e 

materiais de apoio para maiores informações como contato telefônico ou e-mail. 
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TABELA 5 
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TABELA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Dentre os 4 materiais informativos publicados na área de destaques do portal 

www.unifra.br, durante o período da semana composta, a N.1 do dia 4 de outubro de 2013, 

era uma arte produzida para celebrar o dia de São Francisco de Assis, comemorado na mesma 

data de publicação da arte. 

 

IMAGEM 16: Arte divulgada no portal da UNIFRA, no dia 04/10. 

  

Nas outras 3 publicações divulgadas no portal da UNIFRA, encontramos apenas 

materiais de apoio informativos. Na N.2, dia 2 de setembro, apresentou-se um cronograma 

com os novos horários de exibição da TV UNIFRA, televisão institucional transmitida em 

determinados horários no Canal 15, da televisão paga. Já a N.1 do dia trazia o contato da 

responsável para esclarecer dúvidas sobre um financiamento oferecido a estudantes de 

instituições de ensino superior. 

Por outro lado, nas notícias publicadas nos dias de análise no portal www.ufsm.br 

algumas apresentavam fotografias, áudio, artes, cronogramas e tabelas, bem como, contatos 

para obter mais informações e esclarecer dúvidas.  

Tratando da primeira característica trazida por Palacios (2003) a multimídia, podemos 

verificar que a Universidade Federal de Santa Maria utiliza melhor essa funcionalidade que o 

jornalismo online proporciona em comparação ao Centro Universitário Franciscano. 

Entretanto, devemos destacar também que mesmo com essa superioridade numérica de 

divulgação de material multimídia, tanto UFSM quanto UNIFRA ainda utilizam muito pouco 

essa convergência das mídias nos seus portais.  

http://www.ufsm.br/
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Como podemos observar na tabela apresentada anteriormente, das 95 notícias 

divulgadas pelas duas instituições, apenas 6 traziam material fotográfico. Dessas notícias 

todas foram publicadas pelo portal da UFSM. A quantidade de notícias que apresentam fotos 

é muito baixa, representando apenas cerca de 6% da totalidade das notícias publicadas.  

Outras mídias pouco ou nem aproveitadas pelos portais das instituições são de 

produções de áudio e vídeo. Nas notícias analisadas nenhuma possuía material de vídeo para 

complementar informativamente o que estava sendo noticiado. Já a N.7 do dia 10 de setembro 

de 2013 apresentava um link para fazer o download ou ouvir o áudio de um programa 

produzido para a rádio da UFSM.  

Os infográficos, gráficos que através de ilustrações juntamente com textos buscam 

dinamizar o abastecimento informativo, é outra ferramenta bastante utilizada para se noticiar 

na plataforma digital. Porém, em nenhuma das publicações analisadas apresentava 

infográfico.  

A interatividade é outra característica do jornalismo online, mas também pouco 

aproveitada pelos objetos estudados nessa pesquisa. Nas áreas noticiosas dos portais 

estudados não são encontradas nenhuma área para que o usuário comente ou dê sua opinião 

sobre a informação divulgada. A “interação” estabelecida no portal da UFSM se resume a um 

link, disponíveis em todas as notícias, onde diz:  Clique aqui para enviar sua notícia. Ao clicar 

nesse link, o usuário é levado a outra aba de envio de e-mail para a coordenadoria de 

Comunicação Social. Esse espaço não deixa claro se é direcionado para o internauta entrar em 

contato e interagir com os responsáveis pela comunicação ou para outros setores da instituição 

enviarem material para a coordenadoria. Em um primeiro momento, foi enviado um e-mail 

para esse link disponível nas notícias, para apresentar essa atual pesquisa e pedir dados sobre 

acessos e algumas informações sobre o site, porém, não obtivemos resposta. Posteriormente, 

conseguimos entrar em contato, por e-mail também, com a assessora de comunicação da 

UFSM, Elisângela Mortari, através do seu e-mail particular. O portal da UNIFRA também 

não possui espaço para interatividade através de comentários e opiniões em suas notícias. 

Única forma online de entrar em contato com os profissionais da comunicação do Centro 

Universitário é por e-mail. O e-mail divulgar@unifra.br está apresentado em todas as notícias 

analisadas no portal, na parte inferior. Fizemos a mesma experiência que foi feita com o portal 

da UFSM: entramos em contato com o e-mail disponível no site da UNIFRA, para obter as 

mesmas informações. No contato online com o e-mail disponível para interação com os 

profissionais da comunicação da UNIFRA, obtivemos resposta rápida. Em anexo, nas páginas 

http://sucuri.ufsm.br/_webmail/enviar_email_noticia.php
mailto:divulgar@unifra.br
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85, 86, 87, 88, 89 e 90 (ANEXO 1) está a cópia dos contatos feitos por e-mail com as duas 

instituições. 

Palacios (2003) classifica a Hipertextualidade como outra característica disponível no 

jornalismo feito para a web. Tratando dessa característica, podemos observar que ela é a mais 

utilizada dentro dos dois portais estudados. Ambos sites apresentavam hiperlinks que levavam 

o leitor a outro endereço que possibilitava mais informações, referente as temáticas 

abordadas. Os links disponíveis nas notícias estudadas levavam os receptores a acessar listas, 

editais e outras áreas dos sites ou direcionando-os às páginas das instituições nas redes sociais 

e microblogs. Trazendo em números essa realidade, das 95 notícias analisadas, 39 

apresentavam hiperlinks, representando em torno de 41% do total. Ainda há notícias que 

apresentam mais de um link dentro do seu texto.  

A Customização ou Personalização do Conteúdo é pouco trabalhada por ambos sites. 

Não é possibilitado ao leitor que ele configure o material informativo divulgado nos portais. 

Escolhas por parte do usuário online de fontes e seus tamanho, bem como a diagramação do 

conteúdo não é disponibilizado nos objetos estudados. Já a Memória, característica do 

jornalismo online que possibilita o arquivamento das informações já publicadas, é utilizada 

pelos portais. O site da UNIFRA disponibiliza as publicações no seu portal em cinco páginas, 

que vão se atualizando conforme a divulgação de novas notícias e excluindo as menos atuais. 

No setor de destaques do site www.unifra.br as notícias não se encontram separadas por 

temáticas e também não é encontrado um campo para busca, fatores que causam confusão 

para quem estiver navegando na página e dificultado a pesquisa no acervo de publicações da 

instituição. Por outro lado, o portal da UFSM se utiliza dessa característica, disponibilizado ao 

internauta as notícias em ordem cronológica de divulgação, bem como suas datas de 

publicação. Além disso, há um campo de busca de notícias que também podem ser separadas 

conforme suas temáticas.  

Por fim, Palacios (2003) traz a Atualização Contínua e a Instantaneidade como outra 

característica do jornalismo digital. Como podemos observar, a atualização das notícias na 

área de destaques do site da UNIFRA foi inexistente na maioria dos dias de análise, 

formadores da semana composta. Nos dois dias onde houve atualizações na página, ainda 

assim foram poucas. Foram somente duas publicações nos dias 2 de setembro e duas no dia 

10 de outubro de 2013. A atualização do site da UNIFRA no período de estudo foi o principal 

fator falho em relação às características que o jornalismo online dispõe para a comunicação e 

divulgação de notícias por parte dos jornalistas. No portal da UFSM, a atualização de notícias 

é constante. Se tratarmos de número, o dia onde houve o menor número de divulgação de 

http://www.unifra.br/
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notícias foi na quinta-feira, dia 26 de setembro, em que foram publicadas nove. Porém, por 

exemplo, no último dia da semana composta, dia 4 de outubro, sexta-feira, foram expostas 

vinte e oito notícias durante o dia, no período que se estendeu das 02h10min até às 20h10min, 

conforme os horários trazidos nas divulgações das notícias.  

Fora as características que devem ser seguidas para informar no ambiente online, 

destacamos também a presença de outros fatores que auxiliam na troca de informações. Além 

dos conteúdos multimídias, foram encontrados nas notícias analisadas materiais que servem 

de apoio para o texto publicado pelas notícias. Foram encontrados artes em três notícias 

estudadas, publicadas no portal da UFSM. Dentre elas, está a imagem da capa e contracapa de 

um livro lançado por um professor da UFSM, trazidos na N.15 do dia 10 de setembro. 

Também no site da Universidade Federal de Santa Maria, na N.3 do dia 18 de setembro, 

encontra-se uma cópia do cartaz de uma exposição ocorrida na universidade, já na N.3 do dia 

2 de setembro foi publicada junto com a notícia uma ilustração da mascote de um projeto 

coordenado por uma professora da instituição. No caso da outra arte publicada no período de 

estudo, trata-se da arte da N.1, do dia 4 de outubro, publicada no site da UNIFRA, já tratada 

anteriormente.  Além disso, em 27 das notícias analisadas, são encontrados telefones para 

contato e e-mail de responsáveis para o leitor obter maiores informações sobre a temática 

tratada pela notícia divulgada. 

 

3.3 A ANÁLISE CATEGÓRICA 

 

Agora iremos analisar como as notícias são classificadas. Primeiramente abordaremos 

as classificações já estabelecidas pelo portal da Universidade Federal de Santa Maria, que 

divide suas notícias em editorias, conforme a temática abordada. Em seguida, no próximo 

item, com base nos valores-notícia trazidos por Traquina (2005), trabalharemos com os 

critérios seguidos para se noticiar nos dois portais estudados, durante o período de 

observação. 

Como já trabalhamos no capítulo anterior, o site da UFSM divide as suas notícias em 

nove editorias, sendo elas: Geral, Memória, Perfil, Entrevista, Ensaio, Ciência, Agenda, 

Utilidade e Oportunidade. Ainda dentre essas categorias, a editoria de Eventos está dividida 

em dois subgrupos, eventos e cultura. Com isso, apresentamos a seguir uma tabela elaborada 

para ilustrar como estavam divididas as notícias divulgadas, durante a semana composta, no 

www.ufsm.br: 

http://www.ufsm.br/
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 Tabela 3- Editorias UFSM 
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Como podemos observar na tabela, não foram publicadas notícias referentes às 

categorias Memória, Perfil, Entrevista e Ciência. Já a categoria que mais teve presença nas 

publicações foi a Geral. Em sua totalidade tivemos 48 notícias enquadradas nessa categoria. A 

categoria Eventos apareceu com 19 notícias divulgadas. Oportunidade e Utilidade ficaram 

com 16 e 7 notícias divulgas, respectivamente, durante o período observado. E com apenas 

uma notícia a categoria Ciência teve sua representação. 

Na editoria Geral os alunos/futuros alunos são informados quanto à lista de aprovação 

e apresentação de trabalhos acadêmicos, nos cursos de graduação, pós-graduação, mestrados e 

doutorados, oferecidos pela instituição. Nesta categoria editorial o corpo docente também está 

noticiado, como por exemplo, em participação de professores em eventos. A elaboração de 

projetos dos cursos e de setores da universidade, direcionados para o público acadêmico e da 

comunidade em geral, também são trazidos nessa editoria. Além disso são datas 

comemorativas, premiações, lançamento de livros, programação e palestras. 

A única notícia trazida na categoria Ciência (N.21, do dia 26/09) abordava uma 

parceria assinada pela UFSM com a Universidade de Bonn, da Alemanha. A notícia traz a 

informação da assinatura da “carta de intenções” entre as duas instituições, possibilitando uma 

troca de conhecimento e experiências.  

Na categoria editorial Agenda, subdividida em Eventos e Cultura, apresenta temáticas 

abordadas em cima de exposições, prazos de inscrições, aulas, encontros e também palestras.  

Utilidade traz informações referentes a objetos perdidos dentro dos campi da 

Universidade, horários e dias de funcionamentos de setores da Instituição, bem como aviso e 

convocação direcionados aos alunos. E a editoria reúne notícia que informam sobre abertura 

de editais, matriculas, seleções, bolsas, cursos, módulos e vagas para estágio. 

Através da entrevista realizada com Lucas Durr Missau, Diretor do Núcleo Agência de 

Notícias da UFSM, podemos concluir que a divisão das editorias temáticas das notícias é 

decidida todas as segundas-feiras, durante reunião de pauta, entre profissionais da 

comunicação da instituição e bolsistas. 

Já as notícias divulgadas pela assessoria de comunicação da UNIFRA, através do site, 

não estão divididas em categorias editorias. Por isso, iremos classificá-las a seguir. 

 

3.4 A ANÁLISE ESPECÍFICA – JORNALISMO ONLINE E VALORES NOTÍCIA 

Nesse último subtítulo, iremos analisar especificamente nove notícias escolhidas 

dentro da semana composta. Dentre elas estão presente as quatro divulgadas pelas UNIFRA, 
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durante o período de observação. Também fazem parte dessa análise cinco notícias escolhidas 

aletoriamente, cada uma representando uma das cinco editorias que tiveram publicações 

durante os dias de avaliação. Nesta análise, iremos avaliar os critérios de noticiabilidade 

segundo Traquina (2005) e a presença das características do jornalismo online referente à 

Palacios (2003). Com isso, as análises ficaram desta forma: 

 

3.4.1 Análise 1 

 

 

A primeira notícia analisada trata-se da N.1, do dia 02/09/2013. Este conteúdo foi 

publicado no portal da UFSM e está enquadrado na categoria de “Geral”, no qual noticia a 

divulgação de uma lista de aprovados em cursos de ensino à distância (EaD), oferecidos pela 

instituição. Além disso, é informado o período direcionado para a confirmação das vagas 

pelos aprovados. Para consulta da listagem completa com os nomes dos aprovados e 

instruções a serem seguidas, são apresentados dois hiperlinks. Não são apresentados materiais 

multimídia para acompanhar a informação passada.  

Se for classificá-la entre os valores-notícias trazidos por Traquina (2005) podemos 

observar a notabilidade e a simplificação. Podemos destacar a notabilidade, como valor-

notícia de seleção substantivos, pois se trata de uma notícia de importância à determinada 

quantidade de pessoas, no caso os alunos que participantes da seleção para os cursos. Já a 

simplificação, valor notícia de construção, encontramos na linguagem usada para informar. 

Como a intenção era apenas informar a um grupo restrito de pessoas, não havia mais nada 

além de datas, a lista, a que seleção ela representava e as instruções a serem seguidas. Para 
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isso, utiliza-se de uma leitura não linear, trazida por Ferrari (2008), onde diz que são através 

de hiperlink, que levam o leitor a outras páginas ou arquivos que acrescentem informações, 

neste caso a lista e mais instruções para confirmação das vagas, moldando a construção da 

ordem de leitura da forma que quiser.  

 

3.4.2 Análise 2 

 

A análise 2 refere-se a N.5, do dia 10/09/2013, publicada no site da UFSM, 

apresentada abaixo: 

 

  

A notícia trata de uma palestra a ser realizada dentro da UFSM, são apresentadas 

dentro do texto as informações básicas como: local, data, horário, tema, público direcionado e 

informações sobre inscrições. Para isso, é apresentado o endereço da página e o e-mail onde 

podem ser realizadas as inscrições. Em um segundo momento, é apresentado um resumo 

sobre o que será tratado pelo palestrante no encontro. Como se trata de uma notícia onde se 

busca divulgar o evento, e foi produzida 16 dias antes, não apresenta nada de material 

fotográfico ou de vídeo. A notícia que pertence à editoria Agenda, dentro do subgrupo 

Eventos, pode ser considerada dentro do critério de noticiabilidade de Proximidade, segundo 

Traquina (2005), pois se trata de uma notícia direcionada aos personagens do ambiente 

interno da instituição, onde o professor palestrante é funcionário da universidade e será 

realizada nas dependências da Reitoria da UFSM.  
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3.4.3 Análise 3 

 

 

  

A notícia analisada da editoria Utilidades é a N.14, publicada no dia 18/09/2013, no 

portal da UFSM. As notícias divulgadas dentro dessa editoria geralmente são representadas 

por informações breves e direcionada ao público interno da instituição. No caso da 

apresentada acima, trata-se da falta de luz que iria ocorrer na tarde da data de divulgação da 

notícia. Tornou-se notícia pela sua relevância, valor-notícia trazido por Traquina (2005), pelo 

impacto que a informação passada terá para os receptores endereçados, certamente mudando a 

rotina do turno no local.  

 

3.4.4 Análise 4 

 

A notícia da editoria de Oportunidades divulgada no portal da UFSM é a N.5, do dia 

26/09/2013. Ela traz informações sobre um intercâmbio oferecido pela Secretaria de Apoio 

Internacional, da UFSM, em parceria com a Universidade de Valência, Espanha. São trazidas 

as datas de duração do intercâmbio e o que é previsto no programa. Além disso, se o leitor 

interessado quiser obter mais informações sobre o edital, é disponibilizado um link, que 

direciona o leitor a outra página dentro do site onde é informado os requisitos para 

participação e as vagas da seleção.  Ferrari (2008. p.42) denomina esses links “elos 

comunicativos”, acrescentando informações extras ao que é trazido na notícia. Tratando dos 

valores-notícias trazidos por Traquina (2005), podemos considerar que foi utilizado o 
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denominado relevância, como valor de seleção substantivo. Pois, trata de um assunto que 

causará impacto na vida de quem se interessar na oportunidade disponibilizada pelas 

Universidades. 

 

 

3.4.5 Análise 5 

 

A única notícia divulgada no site da UFSM, durante período de análise, da editoria 

Ciência é a denominada N.21, do dia 04/10/2013. 
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 Como já foi trazido anteriormente, ela trata de uma carta de intenções assinada entre a 

Universidade Federal de Santa Maria e a intuição alemã, Universidade de Bonn. A notícia, 

publicada na sexta-feira, 04, às 15:10, refere-se ao encontro ocorrido na manhã do dia 

anterior. Se formos considerar o valor-notícia Tempo, de Traquina (2005), como fato atual, 

também é preciso destacar o período entre o acontecimento e a divulgação da notícia. A 

característica da Instantaneidade, trazido por Palacios (2003), disponibilizada para quem 

informa no ambiente online, não foi bem trabalhada. É preciso destacar também Relevância, 

como valor de noticiabilidade. Vale ressaltar também que essa notícia, além de ser a notícia 

onde há maior conteúdo de apuração, como falas dos envolvidos no encontro, possui uma 

fotografia. Dentro da característica da multimidialidade trabalhada por Palacios (2003), 

podemos verificar ao menos um dos elementos possíveis de serem publicados de apoio ao 

texto. Como podemos observar também, o crédito da fotografia é apresentado após o texto. 

Também é creditada ao lado a autoria do texto.  

 

3.4.6 Análise 6 

 

A partir da sexta análise iremos falar sobre as quatro notícias publicadas no portal da 

UNIFRA, durante o período de observação. A primeira a ser analisada é a N.1 do dia 

02/09/13, intitulada “Comunicado aos alunos com APLUB”. Trata-se de uma nota 

comunicativa para os alunos que possuem o financiamento APLUB a procurar o local 

indicado no texto para busca e entrega do Certificado do Financiamento.  

 



74 

 

Não possuindo nenhum material multimídia e nem hiperlinks para mais informação, o 

texto traz as informações pertinentes, como: data, horário, local e contato para 

esclarecimentos. Se formos pensar nos valores-notícias, segundo Traquina (2005), 

encontrados nessa notícia podemos observar apenas a relevância que a informação trazida vai 

afetar para determinado público, neste caso os alunos que possuem esse financiamento. 

 

3.4.7 Análise 7 

 

A N.2 do primeiro dia de observação (02/09/13) trazem as mudanças no horário de 

transmissão da TV UNIFRA, emissora institucional exibida em determinados horário em um 

canal da televisão paga.  

 

 

Para informar, é esclarecido o novo horário de exibição e reprise dentro do texto e em 

uma grade de programação trazida na sequência da notícia. Dentro das características do 

Jornalismo Online trabalhadas por Palacios (2003) podemos observar a presença de dois 

hiperlinks que levam o internauta a navegar no canal da instituição e perfil no Youtube e 

Facebook. A novidade como valor-notícia de seleção de Traquina (2005), pode ser 

considerada nessa notícia institucional. 
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3.4.8 Análise 8 

 

A N.1 do último dia de observação, como já abordamos anteriormente, trata-se de uma 

arte produzida pelo SER UNIFRA, comunidade acadêmica da instituição que liga o 

conhecimento com a fé. O material produzido pelo SER UNIFRA foi publicado pela 

Assessoria de Comunicação, através do site, no dia 04/10/13, data em que se celebra o dia de 

São Francisco de Assis, santo padroeiro da instituição.  Se formos considerar como notícia, 

podemos verificar que seguiu os valor de tempo, por se tratar de uma data comemorativa, e 

notoriedade, pela representação que santo tem para a comunidade que rege a instituição. Por 

não possuir nenhum texto para contextualizar com a homenagem produzida ao santo do dia, 

não podemos analisar aqui as características do jornalismo online. 

 

 

 

3.4.9 Análise 9 

 

No término do período de observação, durante a semana composta, como havia sido 

planejado, na UNIFRA acontecia o encerramento do SEPE (Simpósio de Pesquisa, Ensino e 

Extensão), marco importante no calendário acadêmico da instituição. Com isso, a última 

notícia analisada no site da UNIFRA aborda o encerramento do SEPE.  
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A notícia traz a programação que finaliza o Simpósio, que tinha incluída uma 

solenidade de entrega de premiações e apresentação cultural. Para isso, são apresentados os 

horários e o local dos eventos. Não é apresentado nenhum material multimídia para ilustrar o 

que é trazido no texto, tampouco hiperlink para trazer mais informações sobre o Simpósio e as 

apresentações. Dentro dos valores-notícia de Traquina (2005), podemos observar a 

disponibilidade e a relevância como critérios de seleção contextuais, pois se trata de uma 

notícia do ambiente interno da comunicação, sendo possível a cobertura do acontecimento, e 

também, importante para o público que acompanhou o SEPE.  

 

3.5 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

Para fazermos uma análise sobre aspectos específicos da produção noticiosa de cada 

uma das instituições de ensino superior estudadas, foram realizadas entrevistas com os 

responsáveis pelas Assessorias de Comunicação. Primeiramente, como já abordamos 

anteriormente, foram realizados breves questionamentos, para e-mail, para aplicação no 

contexto histórico e atual do site e da comunicação institucional, apresentados em anexo nas 

páginas 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 e 98 (ANEXO 2). Até a finalização da pesquisa não 

obtivemos resposta do e-mail para o setor responsável (TI) por nos contribuir com as 

informações desejadas. 

Após o encerramento do embasamento teórico e análise das notícias observadas, foi 

realizada uma entrevista pessoalmente nas instituições. Na UFSM, o jornalista Lucas Durr 

Missau, 30 anos, diretor da Agência de Notícias da universidade, conversou com o 

pesquisador no dia 1º de novembro de 2013. Caroline Fonseca Cechin, jornalista que compõe 



77 

 

a equipe da assessoria de comunicação da UNIFRA, foi a representante do centro 

universitário que contribuiu para o esclarecimento das questões de análise, no dia 30 de 

outubro do mesmo ano. Em anexo nas páginas 105, 106, 107 e 108 (ANEXO 4) está a 

transcrição das entrevistas realizadas. Na oportunidade, foi feito também um 

acompanhamento fotográfico da estrutura das assessorias e dos profissionais e alunos 

presentes na data, anexado nas páginas 107, 108, 109, 110, 111 e 112 (ANEXO 6).  A seguir 

apresentamos um quadro comparativo com as informações, de forma resumida, do que foi 

coletado com os questionamentos: 

 UFSM UNIFRA 

Entrevistado 
Lucas Durr Missau/ 

Diretor Agência de Notícias 

Caroline Fonseca Cechin/ 

Jornalista da ASSECOM 

Alunos 29.155  7.000 (aproximadamente) 

Professores 1.813 400 (aproximadamente) 

Funcionários 4.628 220 (aproximadamente) 

Cursos 333 32 

Meio usados 

para 

comunicação 

TV Universitária, Núcleo 

Agência de Notícias e Rádio 

Universidade 

Site Institucional, redes sociais, 

Campanhas Publicitárias, Jornal 

institucional e Jornal Mural 

 

 UFSM.BR UNIFRA.BR 

Início de funcionamento 

do site 
2001 1998 

Objetivo do portal Levar informação 
Concentrar todas as 

atividades da instituição 

Públicos-alvo Público interno e externo 

Alunos, professores, 

público externo (mídia e 

pessoas que buscam os 

serviços oferecidos) 

Produção 

Núcleo Agência de 

Notícias-profissionais + 6 

bolsistas 

Assessoria de 

Comunicação-jornalistas + 

2 estagiários 
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Publicação Através de login e senha 
Através do sistema 

unifra.net 

  

Com as entrevistas podemos, considerar aspectos que acarretam no modo de que cada 

instituição se comunica com seus públicos. A UFSM, universidade de cunho federal, há mais 

de 50 anos atua na educação superior no Rio Grande do Sul e nos últimos anos ultrapassou as 

divisas do município de Santa Maria. A UFSM, além do Campus Universitário Professor 

Doutor José Mariano da Rocha, possui outros centros de ensino em cidades gaúchas. Não 

temos como comparar o aspecto de legitimidade e estrutura das duas instituições estudadas 

aqui. Como já esperávamos, esses fatores influenciam na forma de se comunicar.  

Os públicos-alvo das duas instituições são os mesmos: externo (mídia, futuros alunos e 

sociedade que busca os serviços oferecidos) e interno (alunos, professores e funcionários). 

Entretanto, a UFSM, segundo a entrevista, além do público local e nacional, foca na 

internacionalização da universidade. A UFSM possui um quadro docente, discente e de 

funcionários maior numericamente em comparação com a UNIFRA, tendo portanto, mais a 

quem informar. Essa representatividade superior da UFSM se deve ao maior tempo de 

atuação e também ao maior número de cursos oferecidos, como podemos observar no quadro 

acima. 

Ambas possuem meios de comunicação semelhantes. Tanto UFSM quanto UNIFRA 

atuam no ambiente online, através das redes sociais e dos seus sites. Também, as duas 

instituições apresentam rádio e televisão universitária. Como informado durante a entrevista a 

Coordenadoria de Comunicação Social da UFSM é composta pela assessoria de imprensa, 

surgida a partir da tragédia da Boate Kiss, e pelo Núcleo Agência de Notícias, responsável 

pela produção noticiosa. Além disso, na entrevista por e-mail, foi informada também a 

existência da Revista Arco, publicação impressa das atividades da UFSM.  Por outro lado, a 

UNIFRA, possui um Jornal Mural produzido mensalmente e o Jornal do Centro Universitário 

Franciscano, que tem sua publicação duas vezes por semestre. 

Quanto ao site, nossos objetos de estudo, o portal institucional ufsm.br tem como 

marco inicial da produção noticiosa em 2001, e em 2011, através do reposicionamento da 

comunicação institucional da UFSM, passou a ser gerenciado pela Coordenação de 

Comunicação Social. O site da UFSM busca levar a informação aos seus públicos. A 

UNIFRA começou a usar a plataforma digital com a criação do seu site em 1998, que 
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atualmente segue o domínio www.unifra.br e tem como objetivo concentrar todas as 

informações acerca das atividades da instituição. 

A produção noticiosa para o site se diferencia nas duas instituições. A UNIFRA possui 

apenas dois jornalistas que são os responsáveis por produzir as notícias institucionais. Além 

deles, há uma estagiária que auxilia na produção e um estagiário para a cobertura fotográfica. 

Essas notícias produzidas pela ASSECOM da UNIFRA são postas no ar diretamente pelos 

profissionais, através do sistema conhecido como unifra.net. 

Já o Núcleo Agência de Notícias da UFSM tem no seu grupo produtivo o Diretor da 

Agência e jornalista Lucas Missau e mais seis bolsistas direcionados somente para a produção 

das notícias publicadas no site. Essa publicação é feita pelos profissionais através de login e 

senha do site institucional. No endereço http://prezi.com/b1wzsg1p3b_o/ é possível encontrar 

uma apresentação da formação da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSM, 

disponibilizada pelo Diretor do Núcleo Agência de Notícias, Lucas Missau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unifra.br/
http://prezi.com/b1wzsg1p3b_o/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As organizações, sendo elas aqui estudadas as instituições de ensino superior, devem 

preocupar-se com o setor comunicacional, mantendo a produção informativa com seus 

públicos internos e externos e através de planos e estratégias de comunicação pensados para 

legitimar a imagem institucional. Com o embasamento teórico, análise das notícias 

observadas e leitura analítico-descritiva da área direcionada às informações institucionais nos 

sites estudados, podemos compreender os produtos informativos online do Centro 

Universitário Franciscano e da Universidade Federal de Santa Maria. E através das entrevistas 

realizadas com os profissionais responsáveis pela comunicação das instituições e o 

reconhecimento das práticas informativas, podemos verificar os aspectos que influenciam na 

produção noticiosa.  

O Centro Universitário Franciscano pode ser considerado ainda em construção da sua 

imagem no cenário da Educação Superior no Rio Grande do Sul. Não podemos deixar de 

lembrar que atua com essa nomenclatura desde 1998 e ainda, recentemente, teve a 

reformulação da sua marca. Entretanto, é preciso salientar a ascensão que a UNIFRA teve nos 

últimos, devido a seus investimentos em estrutura e pesquisa, além da ampliação de cursos 

oferecidos. Como revelado em conversa com a jornalista responsável pela ASSECOM da 

UNIFRA, a instituição tem a expectativa de em 2016 ser considerada universidade, com a 

criação de mais cursos de doutorado e mestrado, investimento em políticas institucionais que 

aprimorem as pesquisas em extensão e construção de novos ambientes de ensino, como o 

futuro hospital universitário da instituição. Com essas mudanças previstas a UNIFRA 

pretende também aprimorar o seu setor de comunicação para acompanhar o desenvolvimento 

da instituição. Além disso, o site institucional da UNIFRA está sendo reavaliado, sendo 

estruturada a arquitetura de informação. Nesta pesquisa, foram apontados aspectos que devem 

ser repensados quanto à estrutura da formatação do site unifra.br, como inexistência de campo 

de busca, não divisão por editorias e as notícias não estarem apresentadas em uma ordem 

cronológica. Esses apontamentos foram baseados em autores que trabalham com a 

comunicação para o ambiente digital.  

Quando trabalhamos na identificação dos valores-notícias tivemos a oportunidade de 

verificar que os critérios para se noticiar dentro de ambas as instituições são semelhantes. As 

instituições estudadas baseiam-se principalmente na cobertura dos eventos que envolvem o 

público interno. Nesse sentido, além de informar os envolvidos internamente nas ações 

institucionais, o público externo e a imprensa externa fica informada do que está acontecendo 
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e que vai acontecer dentro das duas instituições e ações que envolvem ambas, abastecendo 

informativamente seus públicos. Com isso, podemos verificar que os valores-notícia mais 

trabalhados para informar são: relevância e proximidade. Além disso, em eventos marcantes 

no calendário acadêmico e datas comemorativas, podemos creditar o valor de tempo como 

critério utilizado frequentemente dentro das assessorias de comunicação estudadas, e também, 

a notoriedade, como elemento de destaca para a informação referente ao envolvido na notícia. 

No presente estudo, apresentamos também alguns aspectos referentes à estrutura das 

Assessoria de Comunicação, bem como, os profissionais direcionados para assessorar as 

instituições, que acabam sendo fatores influenciadores na produção informativa. A UFSM 

apresenta um setor específico dentro da Coordenadoria de Comunicação, chamado Núcleo 

Agência de Notícias, composta pelo jornalista Lucas Missau e mais seis bolsistas dos cursos 

de comunicação da universidade. Por abranger um público-alvo mais extenso, ter mais 

acontecimentos para informar e mais pessoas envolvidas na comunicação, a UFSM, através 

do seu site, tende a ter a sua produção numericamente superior em relação à UNIFRA. Dentro 

do Núcleo da Agência de Notícias da UFSM toda segunda-feira é feita uma reunião de pauta 

para analisar o que será noticiado naquela semana, e assim, já separando os produtos 

informativos dentro das editorias do site. Por esses fatores, numericamente e produtivamente 

devemos salientar essas questões para fazer uma comparação quanto a produção noticiosa 

online das duas instituições. Enquanto a UNIFRA possui apenas dois profissionais jornalistas 

e uma estagiária para a elaboração de conteúdo informativo jornalístico, a UFSM dispõe de 

um jornalista na sua Agência de Notícias, com o auxílio de seis. Na sua totalidade a UFSM 

dispõe de cinco jornalistas que fazem parte da sua comunicação, divididos nos setores da 

Coordenação de Comunicação. Vale ressaltar também que a diferença produtiva de notícias 

divulgadas entre uma instituição e a outra se deve pelo fato de no período de observação desta 

pesquisa, Caroline Cechin, um dos jornalistas que produzem os textos para o site da UNIFRA, 

estava afastada dos trabalhos por motivos médicos. Além disso, foi um período de transição 

entre estagiários. Após o período de análise em acessos ao site da UNIFRA, para buscar 

demais informações para o âmbito da formação, fora do período de análise desta pesquisa, 

notaram-se já algumas diferenças nas produções noticiosas. Percebeu-se então que a 

Assessoria da Comunicação teve seu funcionamento produtivo reduzido durante o período 

deste estudo, resultando na falta de atualização do site em determinados dias da análise. 

Diante do que foi estudado, podemos concluir que as assessorias de comunicação das 

instituições estudadas aproveitam pouco principalmente a multimidialidade disposta para 

informar no ambiente online. Ambas as instituições poderiam se utilizar mais das produções 
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das suas televisões e rádios universitárias e seus núcleos acadêmicos, para acompanhar os 

conteúdos produzidos das informações trazidas nas notícias institucionais. Podemos observar 

que a Coordenação de Comunicação da UFSM, através do Núcleo Agência de Notícias, 

consegue manter um elo informativo constante com seus públicos, e por apresentar um maior 

contingente produtivo pode aproveitar isso para se utilizar melhor das ferramentas disponíveis 

para o ambiente online. Tratando de notícias locais, além do ambiente da instituição, o Centro 

Universitário Franciscano possui a Agência Central Sul de Notícias, vinculada ao curso de 

Jornalismo, que mantém uma atualização constante dos acontecimentos da cidade de Santa 

Maria, cobertura de eventos da Instituição e produção noticiosa dos acadêmicos que poderia 

ser melhor aproveitada dentro do portal www.unifra.br. Acredita-se também em uma 

reformulação onde busque através da produção de notícias das atividades da instituição, 

principalmente dos diversos serviços oferecidos pela instituição, para uma aproximação com a 

sociedade, transmitindo a representatividade social que a instituição possui. 

Sendo assim, acreditamos que os objetivos aos quais esta pesquisa se propôs foram 

atingidos de forma satisfatória. No entanto, é importante destacar que houve certo prejuízo a 

nossa análise por conta do pequeno número de notícias produzidas no site do Centro 

Universitário Franciscano, o que não invalida o nosso trabalho. Nossa escolha da semana 

composta foi correta, visto que é um método avaliativo bem fundamentado. Esperamos que 

este trabalho possa servir de estímulo a futuros pesquisadores que se interessem por esta área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unifra.br/
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ANEXOS 

 

ANEXO 1- CONTATO POR E-MAIL 

E-mails enviados UFSM 

 E-mail 1- enviado para o link interativo encontrado no site 

Cópia: Trabalho Final de Graduação 

Eduardo 

12/09/2013 

 
Para: eduardo.clave@hotmail.com 

 

Elisângela Mortari, sou aluno da Unifra e orientando do Professor Carlos Alberto Badke. Ele 

que indicou seu nome. Eu estou no 8º semestre do curso de Jornalismo e tenho como objeto  

da minha pesquisa dois sites: o site da UFSM e da UNIFRA. Irei fazer uma leitura analítico- 

descritiva dos dois portais. Para isso, primeiramente envio esse email para pedir, se for 

possível, um breve histórico de quando surgiu o site e qual objetivo dele. Além disso, peço 

também que se possuir algum estudo atual referente a dados sobe acessos, áreas mais 

visitadas, entre outras coisas, que me envie. Meu email é eduardo.clave@hotmail.com.  

Desde já agradeço. Aguardo o Retorno. 

12/09/2013 - 17:41 IP: 177.134.49.60 (177.134.49.60.dynamic.adsl.gvt.net.br) CPD – UFSM 

 



87 

 

 E-mail 2- Enviado e respondido 01/02/13  

Olá Eduardo, você poderá ter os dados que necessita com o diretor da agência de notícias, 

Lucas Missau. Já falei com ele sobre o seu trabalho. 

 

Vc o encontra no fone 3220 8127 ou no email lucas.durr@gmail.com 

abs 

Elisangela 

 

From: eduardo.clave@hotmail.com 

To: elimortari@hotmail.com 

Subject: Trabalho Final de Graduação 

Date: Tue, 1 Oct 2013 20:17:18 +0300 

Elisângela Mortari, sou aluno da Unifra e orientando do Professor Carlos Alberto Badke. 

Ele indicou seu nome. Eu estou no 8º semestre do curso de jornalismo e tenho como objeto da 

minha pesquisa dois sites: o site da UFSM e da UNIFRA. Irei fazer uma leitura analítico-

descritiva dos dois portais. Para isso, primeiramente envio esse e-mail para pedir, se for 

possível, um breve histórico de quando surgiu o site e qual objetivo dele. Além disso, peço 

também que se possuir algum estudo atual referente a dados sobe acessos, áreas mais 

visitadas, entre outras coisas, que me envie. Meu e-mail é eduardo.clave@hotmail.com.  

 

 Email 3- enviado para o Diretor da Agência de Notícias da UFSM 

 

Olá Eduardo, 

Fico feliz em ajudar. Gostaria de saber um pouco mais sobre seu trabalho, pode me enviar o 

projeto? Logo pretendo enviar o histórico e algumas considerações sobre o site da UFSM. Em 

relação aos dados de acessos, peço que especifique os dados que necessita, pois posso 

consultar isso.  

abs 

 

 

Lucas Durr Missau 

Coordenadoria de Comunicação Social 

Universidade Federal de Santa Maria-RS. 

(55) 3220 8550 - (55) 3220 8127 
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2013/10/2 Eduardo Clavé <eduardo.clave@hotmail.com> 

 

Lucas Missau, meu nome é Eduardo Clavé, sou aluno do 8º semestre de jornalismo da 

UNIFRA e orientando do Professor Carlos Alberto Badke. Em contato com a Elisangela 

Mortari ela me indicou teu nome. Tenho como objeto da minha pesquisa do Trabalho Final de 

Graduação dois portais institucionais: o site da UFSM e da UNIFRA. Irei fazer uma leitura 

analítico-descritiva dos dois. Para isso, primeiramente envio esse e-mail para pedir, se for 

possível, um breve histórico de quando surgiu o site e qual objetivo dele. Além disso, peço 

também que se possuir algum estudo atual referente a dados sobe acessos, áreas mais 

visitadas, entre outras coisas, que me envie. Meu e-mail é eduardo.clave@hotmail.com.  

 

 

Desde já agradeço.  

Att Eduardo Clavé 

 

 Email 4- Resposta obtida com relatórios anexados 

 

Re: Trabalho Final de Graduação 

Para ver mensagens relacionadas a esta, agrupar mensagens por conversa. 

Lucas Durr Missau (lucas.durr@gmail.com) 

Adicionar aos contatos 

 
30/10/2013 

Documentos 

Para: Eduardo Clavé 

Outlook Exibição Ativa  

 

3 anexos (total de 9,6 MB) 

Baixar tudo como zip 

Olá Eduardo, 

Peço desculpas pela demora. Infelizmente, o seu pedido coincidiu com um período em que 

estava trabalhando em relatórios com dados parecidos com o que você pediu. Em anexo, 

encaminho um texto sobre o setor de Comunicação Social e sobre o Núcleo Agência de 

mailto:eduardo.clave@hotmail.com
mailto:eduardo.clave@hotmail.com
https://snt149.mail.live.com/mail/
https://snt149.mail.live.com/mail/
https://snt149.mail.live.com/mail/
https://snt149.mail.live.com/mail/
https://snt149.mail.live.com/mail/
https://snt149.mail.live.com/mail/
https://snt149.mail.live.com/mail/
https://snt149.mail.live.com/mail/
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Notícias. Também encaminho dados sobre o acesso à página da UFSM. Temos outros 

indicadores relacionados a redes socias, principalmente, Facebook. Posso disponibilizar para 

você, caso interesse. Bom trabalho. 

abs   

 

 

Lucas Durr Missau 

Coordenadoria de Comunicação Social 

Universidade Federal de Santa Maria-RS. 

(55) 3220 8550 - (55) 3220 8127 

 

 

E-mails enviados UNIFRA 

 

 E-mail 1- Enviado para o correio eletrônico encontrado juntamente das notícias 

institucionais no portal 

 

Dia 12/09 

Eduardo Clavé 

12/09/2013 

Para: divulgar@unifra.br 

Meu nome é Eduardo Clavé, estou no 8º semestre do curso de Jornalismo da Unifra e sou 

orientando do professor Carlos Albero Badke. No meu TFG tenho como objeto de estudo dois 

site: o site da UFSM e da UNIFRA. Farei uma leitura analítico-descritiva dois dois portais. 

Para isso, primeiramente peço, se possível, um breve histórico sobre o site da instituição. 

Quando surgiu e com qual princípio. Além disso, se possuir algum estudo referente a dados 

como: número de acesso, público que mais utiliza, áreas mais acessadas, entre outros.  

 

Desde já agradeço.  

Aguardo retorno.  

 

Dia 13/09 

O Curioso Unifra (divulgar@unifra.br) 
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16:56 

 
Para: eduardo.clave@hotmail.com 

Cc: ti@unifra.br 

Caro Eduardo, encaminho o e-mail para o Diretor da setor de Tecnologia da Informação, 

Daniel Rovadoschi, para atender seu solicitado. Nós enquanto setor de comunicação, 

trabalhamos com a padronização da imagem, notícias e editais da home (página principal), as 

demais informações você consegue com os profissionais da TI. Boa pesquisa.  

 

 

 Email 2 – Enviado para o endereço encontrado para contato no site da UNIFRA 

 

Dia 02/10/13 

webmaster@unifra.br (webmaster@unifra.br) 

Adicionar aos contatos 

20:04 

 

Para: eduardo.clave@hotmail.com 

 

Esta mensagem é automática. Seu email foi enviado. 

 

 

Daniel Rovadoschi, meu nome é Eduardo Clavé, sou aluno do 8º semestre de jornalismo da 

UNIFRA e orientando do Professor Carlos Alberto Badke. Em contato com o Carlos Spall ela 

me indicou teu nome. Tenho como objeto da minha pesquisa do Trabalho Final de Graduação 

dois portais institucionais: o site da UFSM e da UNIFRA. Irei fazer uma leitura analítico-

descritiva dos dois. Para isso, primeiramente envio esse e-mail para pedir, se for possível, um 

breve histórico de quando surgiu o site e qual objetivo dele. Além disso, peço também que se 

possuir algum estudo atual referente a dados sobe acessos, áreas mais visitadas, entre outras 

coisas, que me envie. Meu e-mail é eduardo.clave@hotmail.com.  

Caso possuir um email próprio do TI peço que me envie pra facilitar a comunicação. 

Desde já agradeço. 

https://snt149.mail.live.com/mail/


91 

 

 

Nome: Eduardo Clavé  

Email: eduardo.clave@hotmail.com 

 

 

Equipe de Desenvolvimento  

mailto:webmaster@unifra.br  

 

 E-mail 3- Enviado para o responsável pela Tecnologia da Informação da UNIFRA 

Trabalho Final de Graduação 

Eduardo Clavé 

08/10/2013 

Para: daniel@unifra.br 

Daniel Rovadoschi, meu nome é Eduardo Clavé, sou aluno do 8º semestre de jornalismo da 

UNIFRA e orientando do Professor Carlos Alberto Badke. Em contato com o Carlos Spall ela 

me indicou teu nome. Tenho como objeto da minha pesquisa do Trabalho Final de Graduação 

dois portais institucionais: o site da UFSM e da UNIFRA. Irei fazer uma leitura analítico-

descritiva dos dois. Para isso, primeiramente envio esse e-mail para pedir, se for possível, um 

breve histórico de quando surgiu o site e qual objetivo dele. Além disso, peço também que se 

possuir algum estudo atual referente a dados sobe acessos, áreas mais visitadas, entre outras 

coisas, que me envie. Meu e-mail é eduardo.clave@hotmail.com.  

Caso possuir um email próprio do TI peço que me envie pra facilitar a comunicação. 

Desde já agradeço. 

 

 

ANEXO 2- RELATÓRIOS 

 

Relatórios encaminhados pelo Diretor do Núcleo Agência de Notícias da UFSM: 
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COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
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Nos últimos anos, o setor responsável pela divulgação passou por mudanças 

importantes em sua atuação diante da UFSM. A Coordenadoria de Comunicação Social 

passou a atender os interesses de toda a comunidade acadêmica e a priorizar a potencialização 

do diálogo entre a Universidade e suas unidades com públicos mais abrangentes nos âmbitos 

locais, nacionais e internacionais.  

Em 2011, identificou-se a necessidade de incorporar o setor ao processo de gestão da 

UFSM, constituindo-a, efetivamente como área estratégica. Dessa forma, optou-se pela 

aplicação efetiva do conceito de comunicação integrada, a qual exige da instituição um olhar 

para o mercadológico, o interno e o institucional, contemplando demandas mais abrangentes 

da sociedade. 

A partir disso, a Coordenadoria recebeu grandes investimentos em equipamentos e 

apoio institucional para novos projetos. Ademais, a admissão de novos servidores possibilitou 

reforçar a equipe de trabalho, alterando rotinas já estabelecidas. Essas mudanças inseriram o 

setor no panorama de novas tecnologias de comunicação, buscando a convergência entre as 

mídias.  

Houve também uma maior aproximação com os cursos de Comunicação Social. A 

Casa de Comunicação teve seu projeto concluído e se constitui num espaço que abriga os 

setores produtivos da Coordenadoria de Comunicação Social, junto às atividades laboratoriais 

do Departamento de Comunicação Social. 

Em sua estrutura organizacional, a Coordenadoria de Comunicação Social conta com 

as secretarias Executiva e Técnica, além dos núcleos de Agência de Notícias, de TV 

Universitária e da Rádio Universidade.  

 

O NÚCLEO DE AGÊNCIA DE NOTÍCIAS 

 

A Agência de Notícias é responsável pela apuração, redação e divulgação de 

informações sobre a Universidade Federal de Santa Maria e todas as suas unidades. Por muito 

tempo, o site da UFSM foi o principal meio utilizado para divulgar as ações da Universidade à 

comunidade. A página da instituição oferece informações sobre o dia a dia do campus. 

No entanto, há muito mais conhecimento sendo produzido na UFSM que precisa de 

espaço para ser divulgado. Nessa perspectiva, desde 2011, trabalhou-se para consolidar novos 

produtos e serviços que estabeleçam maior contato com a comunidade. A revista Arco surgiu, 
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em 2013, para suprir a necessidade de uma publicação impressa com conteúdo diferenciado 

ao que é publicado no site da instituição. 

Por meio de ferramentas de pesquisa, identificou-se um público em potencial bastante 

relevante a ser atingido ainda. Além da necessidade de atingir uma abrangência maior do 

público considerado alvo, também buscaram-se novas formas de interação. A criação de uma 

equipe de redes sociais possibilitou que as informações chegassem a um público mediante as 

ferramentas disponíveis na web. 

A Assessoria de Imprensa foi criada a partir da necessidade em atender as demandas 

da imprensa nacional e internacional relativas ao ocorrido na tragédia da boate Kiss. Também 

tem desempenhado importante trabalho de monitoramento da imagem da UFSM e de 

atendimento de demandas informativas dos veículos midiáticos e do público. 

Com a admissão de novos servidores ao quadro do setor, também foi possível 

qualificar o registro fotográfico de eventos e fatos relativos à universidade. Em 2012, foi 

criada uma equipe de fotografia responsável por realizar a cobertura fotográfica, tratamento 

das imagens obtidas e seu armazenamento em alta qualidade.  

 

Página da UFSM 

 

De acordo com a proposta de reposicionamento da comunicação institucional, por 

meio de comissão nomeada pela Portaria n. 59.447, de 17 de fevereiro de 2011, o 

gerenciamento do conteúdo da página da UFSM na internet passou a ser incumbência da 

Coordenadoria de Comunicação Social.  

Dessa forma, o conteúdo publicado na página da UFSM é estratégico no sentido de dar 

visibilidade às ações da Universidade e de ampliar a aproximação com seu público nos 

âmbitos interno e externo. O Núcleo de Agência de Notícias relaciona como suas atribuições: 

o gerenciamento do conteúdo jornalístico relacionado à UFSM e à divulgação das 

informações na página da instituição, especificamente, o espaço destinado às editorias de 

Geral, Ciência, Memória, Entrevista, Perfil, Ensaio Fotográfico, Agenda, Eventos, 

Oportunidades e Utilidade. 

Para atender a tais demandas, o conteúdo é produzido segundo editorias ou seções. 

Cada editoria designa diferentes formas de tratamento da informação, de abordagem dos fatos 

e de padrões de estilo, além de normas de publicação. Dessa forma, também se estabelecem 

os fluxos da informação institucional da UFSM, desde sua origem nas unidades até a 

publicação e veiculação, com vistas à convergência entre as mídias institucionais.  
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Editorias: 

 

- MEMÓRIA: Matéria com enfoque histórico, baseada em algum acontecimento do mês em 

curso. 

- GERAL: Matérias sobre fatos que se relacionam com o dia-a-dia da universidade. 

- PERFIL: Apresenta o perfil de uma pessoa vinculada à UFSM, alunos graduandos, pós-

graduandos ou que cursam o ensino médio tecnológico, além de servidores técnico 

administrativos e docentes, ativos e inativos.  

- ENTREVISTA: Entrevista em formato pergunta-resposta, onde um profissional ligado à 

UFSM discorre sobre um assunto de importância social em evidência e que extrapole os 

limites físicos da universidade. O foco é o assunto, não o entrevistado.  

- ENSAIO FOTOGRÁFICO: Ensaio com fotografias que retratam temas relacionados à 

UFSM. 

- CIÊNCIA: Matérias relacionadas à divulgação de trabalhos científicos das mais variadas 

unidades da UFSM. 

- AGENDA CULTURAL: Divulgação de eventos artísticos em geral, como ciclos de cinema, 

exposições e apresentações musicais, relacionados aos cursos da UFSM. 

- EVENTOS: Divulga eventos científicos como seminários, palestras, congressos e fóruns, 

realizados ou promovidos pela ou na UFSM, ou alguma de suas unidades. 

- UTILIDADE PÚBLICA: Publica avisos e comunicados relacionados à UFSM. 

- OPORTUNIDADES: Divulga vagas disponíveis nos mais diversos setores da UFSM, desde 

bolsas a concursos para admissão de servidores técnico administrativos e docentes 

 

Principais resultados: 

 

- Elaboração de Manual de Redação, para a padronização dos textos publicados na página da 

Instituição; 

- Mudanças no layout do site da UFSM, juntamente com o Centro de Processamento de 

Dados; 

- Aumento do número de acessos de usuários ao site da Instituição de uma média diária de 17 

mil visitas (2011) para 28 mil visitas (2013);  

- Implementação de novas ferramentas para monitoramento dos acessos; 
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- Utilização de novas maneiras de publicação de conteúdo por meio de novas tecnologias 

disponíveis. 

 

 

Redes sociais: 

 

O uso das redes sociais pelas instituições de ensino superior tem ampliado a interação 

das universidades com seu público. O Núcleo de Agência de Notícias da Coordenadoria de 

Comunicação Social é responsável pela inserção da UFSM nas mídias e pelo gerenciamento 

do conteúdo veiculado nos perfis institucionais criados no Twitter e na página institucional no 

Facebook. 

 

 

Atividades realizadas de redes sociais: 

- Monitoramento da imagem da instituição; 

- Coberturas jornalísticas em tempo real de eventos institucionais; 

- Realização de promoções e sorteios; 

- Dar respostas às dúvidas enviadas pelos usuários; 

- Pesquisa e avaliação de novas mídias. 

 

Resultados obtidos: 

- A página institucional da UFSM no Facebook chega a um alcance semanal de 130 mil 

pessoas, com 20.087 curtidores, que têm acesso às informações sobre a Universidade, 

segundo dados de outubro de 2013; 

- Contribuição de 30%, diariamente, nos números relativos à visibilidade do conteúdo 

atualizado no site da UFSM. 

 

 

Assessoria de Imprensa 

 

A Assessoria de Imprensa da UFSM originou-se devido às demandas que surgiram 

após o incêndio que ocorreu no dia 27 de janeiro de 2013, na boate Kiss. Na situação, os 

profissionais de Relações Públicas treinaram rapidamente possíveis fontes para 

pronunciamentos midiáticos: o reitor e o vice-reitor da universidade. Entretanto, as duas 
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autoridades não foram suficientes para suprir as diversas demandas que surgiram. Criou-se o 

Centro de Acolhimento, onde psicólogos e assistentes sociais prestaram atendimento aos 

estudantes, docentes e servidores da Instituição que, de alguma forma, envolveram-se na 

tragédia, sob coordenação da pró-reitora adjunta de Assuntos Estudantis. Os profissionais que 

atuaram no Centro acabaram tornando-se qualificadas fontes de informação e porta-vozes da 

Universidade, no momento delicado em que se encontrava. 

Entre as atividades desempenhadas, elencam-se:  

- Serviços: coleta de informações, atualização de banco de fontes da UFSM, 

gerenciamento de crises, manutenção de cadastro de imprensa (geral e especializada), 

agendamento, organização e condução de entrevistas coletivas e exclusivas, orientação às 

fontes da UFSM sobre procedimentos de entrevistas.  

- Produtos: gerenciamento de conteúdo de dois sites (Sala de Imprensa – 

www.ufsm.br/saladeimprensa - e UFSM na Mídia – www.ufsm.br/midia), produção e envio 

de releases, organização de press-kits, auditoria de mídia.  

- Principais pautas: eventos acadêmicos e institucionais, resultados de pesquisas, projetos 

desenvolvidos, ações implantadas em setores, premiações conquistadas, prestação de 

esclarecimentos, direito de resposta, manifestações institucionais, fornecimento de dados 

institucionais.   

 

Revista Arco 

 

A criação da revista partiu da necessidade de o setor retomar a produção de uma 

publicação impressa voltada para a divulgação das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

A concepção da Arco foi realizada junto com o curso de Jornalismo da UFSM. Inicialmente, a 

professora do curso de Jornalismo, Viviane Borelli, que estava na coordenação do curso, 

colocou o desafio aos alunos da disciplina de Produção Gráfica: pensar em um projeto 

editorial de uma publicação para a UFSM. A partir dos resultados desse exercício didático, 

passou-se a reflexão e a pesquisa de informações com o intuito de dar sustentação para a 

decisão sobre o perfil editorial da publicação. 

A ideia é que o conhecimento não fique restrito aos laboratórios e às salas de aula. 

Através de uma linguagem didática e de um visual atraente, temas de interesse geral 

trabalhados por pesquisadores da Universidade serão apresentados na publicação. A revista 

busca democratizar o acesso ao conhecimento e oferecer um espaço de diálogo entre a 

Universidade e a sociedade. Além disso, a revista estabelece também um diálogo entre as 
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unidades e subunidades da UFSM, integrando assessorias e centros para a produção das 

reportagens. 

 

Primeira edição: 

       

 

 

Segunda edição: 
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ANEXO 3 – NOTÍCIAS ANALISADAS DURANTE A SEMANA COMPOSTA  

 

N.1 DIA 02/09 UFSM  

UFSM > Geral 
   Coperves divulga lista de aprovados no Vestibular EaD 

   02/09/2013 - 20:09 

A Comissão Permanente do Vestibular (Coperves) divulgou hoje (2) a lista dos aprovados no Vestibular de educação a 

distância (EaD), concurso que ocorreu no dia 25 de agosto. Estavam em disputa 520 vagas, distribuídas em 13 polos, 

para os cursos de Letras/Espanhol, Letras/Português e Pedagogia. Estes cursos são oferecidos pela UFSM dentro do 

sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

O período de confirmação de vaga será desta quarta (4) até sexta-feira (6). As instruções podem ser conferidas aqui. 

 

  Notícia elaborada pela Coordenadoria de Comunicação Social 

  Clique aqui para enviar sua notícia 

 

N.5 DIA 10/09 UFSM 

 

  UFSM > Agenda > Eventos 
   Progep promoverá palestra sobre Motivação: o paradoxo da frustração 

   10/09/2013 - 08:09 

A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) promoverá Palestra sobre Motivação: “O paradoxo da frustração”. O 

palestrante será o professor Italo Fernando Minello, do Departamento de Ciências Administrativas da UFSM. O evento 

ocorre dia 26 próximo, às 10h, na sala 218 da Reitoria, 2° andar. 

O público-alvo da palestra contempla toda comunidade acadêmica da UFSM: servidores docentes e técnico-

administrativos em educação e alunos. 

As inscrições para o evento poderão ser realizadas na página da Pró-reitoria - www.ufsm.br/progep - (servidores) ou por 

e-mail - nedufsm@gmail.com (alunos). Também será possível inscrever-se no local do evento, momentos antes de seu 

http://200.18.45.28/sites/noticias_ufsm/index.php
http://200.18.45.28/sites/noticias_ufsm/categorias.php?cat=2
http://www.coperves.ufsm.br/concursos/vestibular_ead_2013_ii/arquivos/vestibular_ead_ii_2013_classificados.pdf
http://www.coperves.ufsm.br/concursos/vestibular_ead_2013_ii/arquivos/vestibular_ead_ii_2013_orientacao_para_confirmacao_vaga.pdf
http://sucuri.ufsm.br/_webmail/enviar_email_noticia.php
http://200.18.45.28/sites/noticias_ufsm/index.php
http://200.18.45.28/sites/noticias_ufsm/categorias.php?cat=7
http://www.ufsm.br/progep
http://nedufsm@gmail.com/
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início. 

Resumo da palestra: 

A motivação está atrelada aos interesses do indivíduo. Contudo, tais aspectos se estabelecem a partir das 

singularidades de cada um, que, no momento em que atuamos como parte de um grupo, necessitamos refletir também 

os interesses da instituição; dessa forma, conhecer os fatores que motivam e frustram  o servidor torna-se uma 

ferramenta necessária para o comprometimento e responsabilidade de cada profissional diante do contexto em que 

atua. A partir disso, surge o paradoxo da frustração... Você se conhece a ponto de perceber claramente isso em seu 

comportamento? Você ama aquilo que faz ou apenas faz aquilo que deve ser feito? 

 

  Notícia elaborada pela Coordenadoria de Comunicação Social 

  Clique aqui para enviar sua notícia 

 

 

N.14 DIA 18/09 UFSM 

  UFSM > Utilidade 
   Faltará luz no CEFD na tarde desta quinta-feira 

   18/09/2013 - 17:09 

A Pró-Reitoria de Infraestrutura informa que nesta quinta-feira (19), a partir das 13h, a rede elétrica será desligada no 

Centro de Educação Física e Desportos (CEFD). O motivo do desligamento é a realização de melhorias na rede. A 

manutenção só será realizada em condições climáticas favoráveis. 

 

  Notícia elaborada pela Coordenadoria de Comunicação Social 

  Clique aqui para enviar sua notícia 

N.5 DIA 29/09 UFSM  

 UFSM > Oportunidade 
   SAI divulga intercâmbio com a Universidade de Valência 

   26/09/2013 - 11:09 

A Secretaria de Apoio Internacional divulga a possibilidade de intercâmbio com a Universidade de Valência. O programa 

tem duração de 1 (um) semestre, iniciando em fevereiro de 2014 e com término previsto para julho de 2014. Este 

programa prevê apenas a isenção das taxas acadêmicas. 

Mais informações no edital, e para acessá-lo, clique aqui.  

 

  Notícia elaborada pela Coordenadoria de Comunicação Social 

  Clique aqui para enviar sua notícia 

N.21 DIA 04/10 UFSM 

  UFSM > Ciência 

http://sucuri.ufsm.br/_webmail/enviar_email_noticia.php
http://200.18.45.28/sites/noticias_ufsm/index.php
http://200.18.45.28/sites/noticias_ufsm/categorias.php?cat=8
http://sucuri.ufsm.br/_webmail/enviar_email_noticia.php
http://200.18.45.28/sites/noticias_ufsm/index.php
http://200.18.45.28/sites/noticias_ufsm/categorias.php?cat=9
http://200.18.45.28/sites/noticias_ufsm/pdf/aa87374b54c8e3c7df2c4f56d9a8edc5.pdf
http://sucuri.ufsm.br/_webmail/enviar_email_noticia.php
http://200.18.45.28/sites/noticias_ufsm/index.php
http://200.18.45.28/sites/noticias_ufsm/categorias.php?cat=6


102 

 

   UFSM assina carta de intenções com a Universidade de Bonn 

   04/10/2013 - 15:10 

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) deu mais um importante passo no seu processo de internacionalização. 

Nesta quinta-feira (3), foi assinada uma carta de intenções com a Universidade de Bonn, da Alemanha, que deve 

oportunizar a cooperação técnica, seminários e pesquisas conjuntas, além de intercâmbio de professores, técnicos e 

estudantes. 

Uma comitiva da UFSM aproveitou a presença de uma missão da Universität Bonn no Brasil para estreitar relações. Na 

impossibilidade de os alemães virem a Santa Maria, o grupo foi a Porto Alegre. O encontro foi realizado pela manhã, na 

PUCRS. 

Trata-se de uma retomada de relações. O vice-reitor Dalvan Reinert, no exercício da reitoria, lembra que, em 1964, o 

fundador da UFSM, José Mariano da Rocha Filho, e o professor Artur Primavesi foram homenageados pela 

Universidade de Bonn devido a convênios e intercâmbios mantidos entre ambas as instituições. 

Recentemente, houve uma reaproximação, intermediada pelo egresso da UFSM Maurício Hunsche, que fez doutorado e 

hoje é professor na universidade alemã. Após contatos por e-mail, foi elaborada em conjunto uma carta de intenções, 

assinada nesta terça-feira por Dalvan e pelo reitor da Universidade de Bonn, Jürgen Fohrmann. 

 

Na ocasião, professores de ambas as instituições trocaram informações sobre possíveis áreas de intercâmbio. “Fizemos 

este esforço para abrir mais esta oportunidade para a nossa comunidade se relacionar com uma universidade que tem 

grande destaque europeu e internacional, e fomos muito bem acolhidos, tivemos sucesso nessa reaproximação”, avalia 

Dalvan, lembrando que a instituição alemã tem 195 anos e fica em uma cidade que existe há mais de dois mil anos. 

“Eles têm muita experiência em ensino, pesquisa. Será muito bom para a UFSM, neste momento de internacionalização, 

voltar a se relacionar com Bonn”, acrescenta. 

Os alemães também saíram entusiasmados do encontro. Tanto o reitor quanto a diretora da secretaria de 

internacionalização, Lilo Krickau-Richter, destacaram as grandes expectativas em relação às oportunidades que se 

abrem. “Vemos na UFSM uma forte parceira para pesquisa e intercâmbio acadêmico”, afirmou Fohrmann. 

Eles ressaltaram que há enorme potencial de crescimento de intercâmbios. Atualmente, uma acadêmica da UFSM está 

em Bonn pelo Ciência Sem Fronteiras. Ainda neste segundo semestre, o programa do governo federal deve abrir novo 

edital. Na Universidade de Bonn, há várias áreas disponíveis (www.international.uni-bonn.de). 
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Conforme Dalvan, além dos intercâmbios, outras tratativas previstas na carta de intenções devem resultar em acordos e 

convênios de cooperação já a partir dos próximos meses. “São muitas oportunidades que se abrem entre a UFSM e 

Bonn”, ressalta o reitor em exercício. 

Integraram a comitiva da UFSM os professores Manfredo Höerner, Ernesto Lang (ambos da Química), Elena Blume 

(Defesa Fitossanitária), Mauro Oliveira (Farmacologia), Andreas Weise (Engenharia de Produção), Christian Hamm 

(Filosofia) e José Miguel Reichert, que também é diretor científico da Fapergs. 

Fotos e texto: Ricardo Bonfanti. 

 

  Notícia elaborada pela Coordenadoria de Comunicação Social 

  Clique aqui para enviar sua notícia 

 

 

N.1 DIA 02/09 UNIFRA 

Comunicado aos alunos com APLUB 

Comunicamos aos alunos com Financiamento APLUB que no período de 

02/09/2013 a 16/09/2013 é para retirada e entrega dos Contratos de 
Financiamento referente ao 2º semestre/2013. Local para retirada e 

entrega: Proad – 4º andar do prédio da Reitoria Horário: de segunda a 
sexta-feira: manhã: 8h às 11h Tarde: 13h às 17h30min Dúvidas: falar 

com Maria Rita (55) 3220-1200 - ramal: 1227.  
 

02 de setembro, 2013 

Assessoria de Comunicação | UNIFRA 

divulgar@unifra.br | 32201200 - Ramal: 1296  

 Acesse:    

 

N.2 DIA 02/09 UNIFRA 

 

Confira | Novo horário de exibição da TV Unifra 

A TV Unifra está com novidades neste segundo semestre. São novos 

programas e um novo horário de exibição. Agora você confere a 
programação às 13h, com reprise às 23h, no canal 15 da Net. Você pode 

rever os programas no canal Unifraonline no You Tube e no Facebook da 
instituição. Acompanhe. 

  

Segunda-feira 

13:00 – 13:25 - Jornal da Unifra 

13:30 – 14:00 - O Tema é Direito 

Terça-feira 

13:00 – 13:20 - Saúde em Foco   

http://sucuri.ufsm.br/_webmail/enviar_email_noticia.php
https://www.facebook.com/Unifra
http://twitter.com/unifraonline
http://www.youtube.com/user/unifraonline
http://www.youtube.com/unifraonline
https://www.facebook.com/Unifra
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13:20 – 13:40 - Unifra Entrevista 

13:40 – 14:00 - Insite Fashion / Protagonista (programas quinzenais) 

 Quarta-feira 

13:00 – 13:35 - Ou Não 

13:40 – 14:00 - Central do Esporte 

Quinta-feira 

13:00 – 13:20 - Universo Unifra 

13:25 – 14:00 - Studio Cultural 

Sexta-feira 

13:00 – 14:00 Contra Ponto 

  

02 de setembro de 2013 

  

Assessoria de Comunicação | UNIFRA 

divulgar@unifra.br | 32201200 - Ramal: 1296  

 Acesse:    

 

N.1 DIA 04/10 UNIFRA 

Dia de São Francisco de Assis 

 
 
Assessoria de Comunicação Unifra  
   divulgar@unifra.br - 3220-1225 

 

N.2 DIA 04/10 UNIRA 

https://www.facebook.com/Unifra
http://twitter.com/unifraonline
http://www.youtube.com/user/unifraonline


105 

 

  

Encerramento do Sepe com programação especial 
O Simpósio de Pesquisa, Ensino e Extensão (Sepe) se encerra na tarde 

desta sexta-feira, às 17h, no Salão de Atos do Conjunto I do Centro 
Universitário Franciscano, Andradas 1614. Em solenidade, será entregue a 

premiação do Concurso Acadêmico Melhores Projetos sobre 
Transformação Criativa.  

 
Foram selecionados sete projetos. A Pró-reitora de Pós-graduação, 

Pesquisa e Extensão premiará os três melhores qualificados.  

 
Como momento cultural de encerramento, haverá uma apresentação do 

Teatro Universitário Independente (TUI). A peça conta a história de um 
palhaço, filho de artistas circenses, que ao longo de sua vida encontra 

dificuldades para continuar seus estudos e decide mudar de vida a partir 
de um encontro mágico com um pássaro, no qual descobre o verdadeiro 

sentido das palavras, das escolas, do circo e de sua vida.   

 

04 de outubro, 2013 

 
Assessoria de Comunicação 

divulgar@unifra.br | 32201200   
Ramal: 1296 

Acesse:    

 

 

ANEXO 4 – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS  

 

ENTREVISTA 1 – DATA: 01/11/2013 

 

NOME: LUCAS MISSAU 

IDADE: 30 ANOS 

FUNÇÃO: DIRETOR DA AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/UFSM 

 

EDUARDO: “Quais são os meios usados para comunicação da UFSM”? 

LUCAS: “A coordenadoria de comunicação tem três núcleos, que são três veículos de 

comunicação que são a TV universitária, que é chamado TV Campus, o núcleo agência de 

noticias e o núcleo Rádio Universidade”. 

EDUARDO: “Quem que faz parte da assessoria de comunicação Federal, quem são as 

pessoas”?   

LUCAS: “A agência de noticias, ela tem jornalistas, tem uma Relações Públicas, um diretor 

de fotografia. Então é composto por funcionários técnicos administrativos: que são três 

jornalistas e bolsistas de jornalismo e bolsistas de outras habilitações”. 

EDUARDO: “Quantos bolsistas têm ao todo”? 

https://www.facebook.com/Unifra
http://twitter.com/unifraonline
http://www.youtube.com/user/unifraonline
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LUCAS: “O número de bolsistas ele muda, trabalhando diretamente comigo, eu tenho seis 

bolsistas que me ajudam na atualização da página, que são naquelas editorias que eu te passei 

por e-mail. Eu tenho três bolsistas que trabalham com redes sociais que eu oriento 

diretamente. Dentro da agência de noticias tem parte da assessoria de imprensa. Na assessoria 

de imprensa eles têm quatro bolsistas. Além da assessoria de impressa, a gente tem a revista 

ARCO, que então tem cinco bolsistas de jornalismo todos são da UFSM”.  

EDUARDO: “E quanto ao site, quanto tempo ele está no ar”? 

LUCAS: “Eu comecei a trabalhar na universidade em 2008. O site, que eu posso te dizer, o 

administrador de noticias, que é o arquivo onde tem todas as notícias da universidade, ele data 

o início da publicação das notícias em 2001, agosto de 2001. Em 2005 ou 2006, eu não sei te 

precisar exatamente o ano, houve uma reformulação deste administrador. Eu não sei se essa 

reformulação do administrador foi uma reformulação do site. O formato atual que está agora 

no ar, ele foi formulado em outubro de 2011, que foi a mudança que enfocou a priorizar a 

informação. Informar o público”. 

EDUARDO: “O objetivo do site e quais são os públicos-alvo”? 

LUCAS: “O site na atual formatação, ele tem como objetivo o público interno e público 

externo da universidade. Então, o objetivo dele mesmo é levar a informação a esses públicos, 

é de funcionar como um portal de informações”. 

EDUARDO: “E quem produz as notícias do site”? 

LUCAS: “O conteúdo informativo é todo produzido pelo núcleo agência de notícias, que são 

esses jornalistas e os bolsistas”.  

EDUARDO: “E como é feita a publicação”? 

LUCAS: “Só pessoal da agência de notícias que tem acesso ao administrador, login e senha; 

os técnicos, os bolsistas não”.  

ENTREVISTA 2- 29/10/2013 

NOME: CAROLINE DA FONSECA CECHIN  

IDADE: 24 ANOS 

FUNÇÃO: JORNALISTA DA ASSECOM / UNIFRA 

EDUARDO: “Primeira falando sobre a instituição, quantos professores, alunos, funcionários 

e quais os cursos oferecidos”?  

CAROLINE: “Bom, hoje a UNIFRA tem aproximadamente 7 mil alunos, somando a 

graduação e pós graduação. São cerca de 400 professores e 200, 220 funcionários. Na média 

de seiscentos e poucos somando os dois. São 33 cursos de graduação, divididos na área de 
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saúde, tecnológicas, humanas e sociais. E agora este ano, no vestibular, tem dois cursos novos 

na área de tecnologia, cursos tecnólogos”.  

EDUARDO: “Quais os meios usados para a comunicação da UNIFRA”? 

CAROLINE: “Bom, hoje pela assessoria de comunicação nós temos o site institucional, que é 

um dos mais usados, redes sociais como Facebook, Twitter e Youtube e tem também a parte 

publicitária quando tem campanhas no ai, que daí é usado a mídia externa. Tem o jornal 

institucional e também há dois anos a gente faz o jornal mural, que é mensal e o jornal 

institucional são dois por semestre”.  

EDUARDO: “E falando sobre o site, desde quando ele está no ar”? 

CAROLINE: “O site existe desde 1998, quando ainda nem era UNIFRA e a partir do ano de 

2000 o site passa a usar o nome unifra.br”. 

EDUARDO: “Qual o objetivo do site”? 

CAROLINE: “Bom, ele concentra todas as atividades da instituição, todo o acesso dos alunos 

a documento, o alunonet, a página de professores e as informações acadêmicas, tudo está 

dentro do site, e também, as informações gerais diárias”.  

EDUARDO: “E qual o público-alvo do site”? 

CAROLINE: “Bom, hoje o site atende principalmente os alunos e professores, mas também a 

gente percebe também que ele é bem visitado pelo público externo, gente que procura 

serviços da Unifra, também pela mídia que acessa as informações no site”.  

EDUARDO: “E quem que faz parte da Assessoria de Comunicação da UNIFRA”? 

CAROLINE: ”A gente tem dois jornalistas, o Carlos Spall que é  diretor da Assessoria de 

Comunicação e eu Caroline que trabalho como jornalista também. Tem uma publicitária 

Ariadne e uma relações públicas. E temos dois estagiários, um na área de jornalismo e um de 

fotografia”.  

EDUARDO: “E quem produz as notícias do site”? 

CAROLINE: “Bom, a gente recebe muito material por e-mail, solicitação, mas tudo é 

produzido a partir de 2010, que foi consolidado Assessoria de Comunicação, tudo é escrito 

aqui na Assessoria de Comunicação. A gente recebe material do site, mas nada é publicado, 

sem edição, que é feita pelos jornalistas, e a estagiária faz, mas é revisado por nós”. 

EDUARDO: “E como é feita a divulgação, como é posto no ar”? 

CAROLINE: “A gente tem um sistema através do alunonet, que é um sistema de postagem de 

notícias, que oferece algumas ferramentas na publicação de textos e nos de foto e outras 

coisas”. 

EDUARDO: “Então vocês mesmo publicam daqui”? 
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CAROLINE: “Sim. É publicado aqui da assessoria. A gente tem acesso às notícias e editais 

do site. O resto dos textos e outras coisas é publicado pela TI”.  

 

ANEXO 5 – ÁUDIO DAS ENTREVISTAS (CD) 

 

ANEXOS 6 – FOTOS DAS ENTREVISTAS 

Foto 1 – Redação Núcleo Agência de Notícias UFSM 

 

Foto 2 – Entrevistado Lucas Durr Missau / Diretor Núcleo Agência de Notícias UFSM 
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Foto 3 – Sala de Reunião Núcleo Agência de Notícias UFSM 

 

Foto 4 – Sala de produção da Revista ARCO da UFSM 
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Foto 5 – Sala da Assessoria de Imprensa da UFSM 
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Foto 6 – Parte da equipe Núcleo Agência de Notícias UFSM. (Esquerda para direita : Ítalo 

Padilha – Diretor de Fotografia; Luciane Treiliani – Jornalista e editora-chefe da Revista 

Arco; Luciele Oliveira – Bolsista da esquipe de fotografia; Lucas Durr Missau – Diretor do 

Núcleo Agência de Notícias 

 

 

 

Foto 7 – Sala dos estagiários ASSECOM UNIFRA 
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Foto 8 – Caroline Cecchin / Jornalista ASSECOM UNIFRA 

 

 

 

Foto 9 – Sala ASSECOM UNIFRA 
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Foto 10 – Equipe ASSECOM UNIFRA ( Esquerda para direita: Mark Braunstein - estagiário 

fotografia; Caroline da Fonseca Cechin – Jornalista; Ariadni Loose – Publicitária; Jamylle 

Lima - Relações Públicas; Carlos Felipe Spall - Diretor da Assecom) 

 


