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AVALIAÇÃO DO PDI - RESULTADOS 2020 

TEMÁTICA – COMUNICAÇÃO 

 

Objetivo Estratégico - Fomentar o fortalecimento da imagem institucional 

Indicador - Número de publicações noticiosas no site 
institucional/portal 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 320 220 420 452 Acima do máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

O valor alcançado em 2020 é superior ao estipulado como meta para 2024. Sugere-se rever as metas a partir de 2021. 

Resposta final do Gestor 

O número absoluto foi superior se considerado o contexto de pandemia. O Portal UFSB é o principal canal de informações institucional, seguido 
pelos perfs ofciais nas redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter). Dado o contexto de funcionamento da UFSB a partir de março/2020 (Portaria 
163/2020), com as atividades administrativas sendo realizadas em home office e as aulas temporariamente suspensas, é normal que a 
comunidade interna tenha se voltado para o Portal como fonte de informações oficiais - muitas das informações que antes eram repassadas no 
boca-a-boca, migraram para a web. Ressaltamos que se trata de um contexto excepcional. Durante todo o ano de 2020 percebemos uma 
altíssima rotatividade na seção últimas notícias, resultado do aumento do fluxo de pedidos noticiosos para o portal. A seção “Eventos” também 
apresentou aumento do número de publicações. Uma das ações implementadas pela ACS foi incentivar a segmentação de informações, 
sugerindo aos setores e unidades acadêmicas que publicassem informações para públicos específcos nas webpages de seus setores e de suas 
comunidades acadêmicas. Atualmente temos algumas unidades acadêmicas, por exemplo, que têm seu próprio fluxo de informações e notícias 
em seus respectivos websites. Esse processo dinamizou o conteúdo das páginas secundárias do portal e de certo modo equilibrou a rotatividade 
das notícias na página principal. A respeito das metas, estamos computando os dados de 2021 para serem comparados com 2020, a partir daí 
poderemos estipular de modo mais preciso metas viáveis para os anos seguintes. 
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Objetivo Estratégico - Fomentar o fortalecimento da imagem institucional 

Indicador - Número de releases encaminhados para 
os veículos de comunicação 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 70 50 90 46 Abaixo do Mínimo 

Justificativa 

Com o cancelamento das atividades presencial de março a agosto, muitas das atividades e projetos geradores de pauta noticiosa pararam, 
alterando por consequência o fluxo de encaminhamento de releases para a imprensa regional. Neste sentido, é importante salientar que a 
agenda noticiosa da imprensa também foi drasticamente alterada, sendo a pandemia e suas consequências transformou-se em pauta 
permanente e prioritária nas diferentes esferas (local, regional, nacional e internacional). 

Questionamento da comissão 

O valor alcançado em 2020 está abaixo do valor do ano base (2019). A justificativa é plausível, no entanto, acredito que deva ser construída uma 
estratégia de readaptação às novas circunstâncias. Como por exemplo, recuperar notícias que possam ser úteis à sociedade para este momento 
pandêmico ou incentivar a publicação de atividades e outros tipos de notícias que podem não estar sendo enviadas para a ACS por algum motivo 
ou ainda rever critérios para envio de notícias. Enfim, o Comitê solicita  propostas de alterações devido ao resultado obtido em 2020. 

Resposta final do Gestor 

Novamente o contexto da pandemia alterando as métricas. O envio de releases éuma prática cotidiana que realizamos na ACS. A maioria dos 
veículos de comunicação com os quais mantemos contato são online (webjornais e rádios) e como regra geral, publicam as informações que 
recebem da UFSB. Todavia, em 2020, nem todo o contingente de informações publicadas no portal eram de interesse para o público externo. 
Como as atividades de extensão, cursos e ações voltadas para o público externo foram contingenciadas, não houve grande fluxo de informações 
sobre a universidade nos periódicos regionais. Pelo contrário, verificamos ampliação no atendimento de demandas vindas desses periódicos, 
especialmente com informações sobre saúde pública - o que se refletiu no aumento do número de atendimento de imprensa no período. 
Ressaltamos que release e atendimento não são a mesma coisa, embora ambos estejam no escopo de atuação da ACS. O Setor de Conteúdo 
Digital está constantemente atualizando o mailing list da ACS e buscando novos veículos que potencialmente possam publicar conteúdo sobre a 
universidade. É importante ressaltar que trabalhamos exclusivamente com mídia espontânea, ou seja, o material noticioso que encaminhamos 
é submetido aos critérios editoriais da empresa que realizará a publicação, o que nem sempre resulta na publicação dos releases enviados. 
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Objetivo Estratégico - Fomentar o fortalecimento da imagem institucional 

Indicador - Número de produções audiovisuais ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 30 15 45 23 Acima do mínimo 

Justificativa 

O Setor de Audiovisual foi o setor que, sem dúvida, sofreu o maior impacto em função da pandemia, afetando a produção dos vídeos 
institucionais. As medidas de distanciamento social e as restrições de circulação foram determinantes para a suspensão da captação de imagens. 
Os vídeos produzidos durante o período de pandemia foram mais curtos e passaram a ser realizadas apenas em casos de extrema necessidade 
e a partir de imagens de arquivo. 

Questionamento da comissão 

Para o alcance da meta estipulada nos próximos anos, sugere-se a construção de estratégias de adaptação ao novo momento. Uma solução 
sugerida seria capacitar a comunidade interna a produzir os vídeos com equipamentos de fácil acesso, como o celular. Enfim, o Comitê solicita  
propostas de alterações devido ao resultado obtido em 2020. 

Resposta final do Gestor 

Conforme justificado anteriormente, as restrições de mobilidade afetaram aprodução audiovisual realizada pela ACS - tanto em se tratando da 
captação de imagens (saída a campo) como a edição do material (que precisa ser realizada em equipamento específico). Contudo, ressaltamos 
que embora o setor não tenha atingido a meta de produção audiovisual, publicamos os materiais produzidos pela comunidade institucional (pró-
reitorias, unidades acadêmicas, grupos de pesquisa, projetos de extensão, etc). Ou seja, por mais que o fluxo de produção tenha sido menor, 
isso não significou que houve decréscimo nas publicações de material audiovisual, principalmente nas redes sociais. Ressaltamos também que 
em 2020 iniciamos parceria com a TVEBahia, participando da produção do programa “UniverCiência”, que é transmitido semanalmente (aos 
sábados) pela emissora. Os vídeos estão disponíveis no canal da UFSB no YouTube. Como proposta, vamos remodelar os fluxos de produção 
audiovisual, priorizando a atualização dos vídeos oficiais da UFSB e desenvolver material de apoio com orientações para a comunidade interna 
de como produzir vídeos de boa qualidade para replicação nas redes sociais da instituição. 
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Objetivo Estratégico - Fomentar o fortalecimento da imagem institucional 

Indicador - Número de publicações visuais/gráficas 
referentes a campanhas institucionais 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 23 13 33 57 Acima do máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Solicita o Comitê explicação sobre o que permitiu alcançar Número de publicações visuais/gráficas referentes a campanhas institucionais, e por 
que esse valor foi superior ao esperado em contexto de Pandemia. O valor alcançado em 2020 é superior em quase o dobro ao estipulado como 
meta para 2024. Sugere-se rever as metas a partir de 2021. 

Resposta final do Gestor 

O número foi ultrapassado porque a Seção de Programação Visual da ACSproduziu muito material para as redes sociais (cards, stories) justamente 
em função da pandemia. Foram produzidos materiais de orientação que foram reproduzidos ora no portal e ora nas redes sociais. Como os posts 
para as redes sociais são diários, necessitamos de material visual de apoio, daí o grande índice de produção de material visual/gráfico. 
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Objetivo Estratégico - Fomentar o fortalecimento da imagem institucional 

Indicador - Número de publicações do informativo 
interno(edição mensal)/comunicação interna 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 12 10 15 40 Acima do máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Número de publicações do informativo interno (edição mensal)/comunicação interna Solicitação é avaliada como pertinente segundo 
justificativa do setor. Sugere-se, no entanto, que o boletim informativo deve continuar/retornar a ser encaminhado pelas vias institucionais (e-
mail SERPRO), visando atender ao público da comunidade que não utiliza redes sociais para exercício do serviço público. 

Resposta final do Gestor 

A decisão de descontinuar o informativo enviado pelo e-mail (via SERPRO) foi umadecisão editorial do setor baseada, principalmente, em dois 
elementos: a) o baixo índice de acompanhamento por parte da comunidade interna; b) contingências técnicas (problemas com o envio massivo, 
já que nossa comunidade é composta por três categorias, compondo uma lista de envio de e-mail na casa dos milhares de endereços de e-mail). 
Além disso, o boletim era mensal, o que já não atendia às demandas por informação por parte da comunidade interna. Atualmente estamos 
trabalhando junto com a Protic no desenvolvimento de um novo formato de newsletter com a utilização de uma ferramenta de e-mail marketing 
(Mautic). Estamos na fase de desenvolvimento de protótipos e teste de listas de envio. Outra possibilidade que está sendo aventada é a alteração 
do layout do Portal, inserindo novas seções (servidores e estudantes) que atendam à demanda de comunicação dirigida na instituição. 

 

 

 

 

 




