
 

 
 

 

 

NORMA OPERACIONAL 01/2014 

 

Regras e normas de comunicação interna e publicações 

 

 O Presidente e Diretor Geral da Fundação Comunitária Tricordiana de 

Ensino, no uso de suas atribuições e tendo em vista a necessidade dos 

diferentes setores, departamentos e cursos da Instituição em divulgar 

atividades, eventos, avisos, notícias e outros, o Setor de Comunicação e 

Marketing, com a ciência da Unincor, comunica que, as publicações no Portal, 

nos murais, criações, eventos, o uso de e-mails e logomarcas, acadêmico ou 

administrativo, deverão obedecer às normas e regras abaixo relacionadas.  

 

NOTÍCIAS: 

 

 Área Acadêmica – Graduação, Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa – 

Professores e/ou Alunos: toda demanda deverá ser enviada aos 

coordenadores, de acordo com cada assunto. Após ciência e avaliação, 

os mesmos deverão encaminhá-las ao Setor de Comunicação, através do 

e-mail: comunicacao@unincor.edu.br 

 

 Área Administrativa - Toda demanda da área administrativa deverá ser 

encaminhada ao Gestor de setores que as enviarão para o Setor de 

Comunicação, através do e-mail: comunicacao@unincor.edu.br 

 

 As solicitações enviadas ao Setor de Comunicação que não utilizarem o 

e-mail comunicacao@unincor.edu.br serão desconsideradas. 

 

 Não serão atendidos os pedidos vindos de outros, que não os citados 

acima. 



 

 
 

 

 Todas as matérias serão analisadas e publicadas em até três (3) dias 

úteis após seu recebimento e autorização deste Setor de Comunicação. 

 

 O Setor de Comunicação não se responsabilizará por informações 

passadas de forma incorretas ou incompletas, cabendo estas a seus 

devidos setores. 

 

PAUTAS 

 

 Os textos deverão responder as seguintes perguntas: “o quê?” “quem?” 

“como?” “quando?” “onde?” “com que objetivo?”, e, se necessárias, 

conter outras informações relevantes; 

 

 os nomes constantes dos textos não deverão ser abreviados; 

 

 se possível, sempre conter  depoimento de um responsável pela área; e 

 

  jamais deverão ser  enviadas ao Setor de Comunicação cópias 

escaneadas de outras publicações. 

 

 As atualizações do portal serão diárias, de segunda a sexta-feira.  

 

 As fotografias que acompanham as informações deverão ser 

encaminhadas em forma de anexo, em formato JPG ou TIFF com 

resolução mínima 300 dpi 

 

CRIAÇÃO DE ARTES / LOGOMARCAS PARA EVENTOS / CONGRESSOS-  

PRAZOS: 

 



 

 
 

 A solicitação de criação de artes, (logomarcas, site, entre outros) para 

eventos, palestras, congressos, jornadas, mesas redondas e entre 

outros, deverá ser encaminhada à Comunicação pelo e-mail 

comunicacao@unincor.edu.br, com, no mínimo, quinze (15) dias de 

antecedência, do início da divulgação prevista e necessária do evento.  

 

 A solicitação de criação de cartazes, banners e qualquer tipo de 

material gráfico, para cada setor e/ ou coordenações, deverá ser feita 

através do e-mail comunicacao@unincor.edu.br, com, no mínimo, 

sete (7) dias de antecedência, do início da divulgação prevista e 

necessária do evento.  

 

 A solicitação de criação de material para divulgação de eventos no site, 

redes sociais e email-mkt da UninCor, deverá ser feita através do e-

mail comunicacao@unincor.edu.br, com, no mínimo, dez (10) dias de 

antecedência, do início da divulgação prevista e necessária do evento. 

 

 Todos os prazos acima estarão sujeitos à prévia autorização e 

consequente liberação da Direção Administrativa/Reitoria, tanto de 

custos quanto de produção. 

 

 

COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 

 

 Eventos, palestras, mesas- redondas que necessitem de cobertura 

(fotográfica e noticiada) pela Comunicação deverá ser comunicada pelo 

e-mail comunicacao@unincor.edu.br com, no mínimo, sete (7) dias de 

antecedência para programação da equipe, contendo informações 

sobre local e horário. 

 



 

 
 

 Entrevistas, campanhas publicitárias, informativos e comunicados em 

TVs, rádio, internet, fóruns, que envolvam a marca UninCor, deverão 

ser comunicados ao setor de Comunicação e Marketing, para este que 

acompanhe a disseminação da imagem e textos que serão utilizados. 

 Palestras, mesas- redondas, debates e apresentação de casos em outras 

instituições, fóruns, congressos e entre outros, quando for convidado, o 

professor, coordenador ou funcionário administrativo, deverão ser 

comunicados ao Setor com, no mínimo, dez (10) dias de antecedência, 

através do e-mail comunicacao@unincor.edu.br, para que se prepare 

o material de divulgação institucional necessário, auxílio no 

planejamento e qualquer outra demanda. 

 

 Eventos que coincidirem em dia e horário, e não forem previamente 

comunicados a este Setor, não contarão com divulgação ou cobertura. 

 

IDENTIFICAÇÃO VISUAL 

 

 Todas e quaisquer placas de identificação, avisos, comunicados, vagas, 

resultados, eventos, deverão ser solicitadas ao Setor de Comunicação, 

seja para troca ou inserção de novas salas. 

 

 Placas fora do padrão UninCor serão retiradas, e o setor ou 

departamento notificado. 

 

MURAIS 

 

 Quaisquer formas de divulgação (folders, panfletos, cartazes) devem 

ser autorizadas e liberadas pelo departamento de Comunicação, por 

meio de carimbo, assinatura e data, antes de serem divulgadas nos 

murais internos. Não será autorizada a fixação de qualquer divulgação 



 

 
 

que envolva conteúdos inapropriados ao ambiente acadêmico (bebidas 

alcoólicas, entorpecentes, entre outros). 

 

 Avisos e comunicados acadêmicos devem ser previamente autorizados 

pela coordenação de cada curso ou Gerência Administrativa. 

Posteriormente deve ser comunicado e liberado pelo departamento de 

Comunicação para afixação em local pré-determinado. 

 

 Ofícios, Memorandos, Portarias e outros documentos oficiais devem 

estar de acordo com o formato designado pela Unincor 

 

 É expressamente PROIBIDO afixar qualquer tipo de comunicado, 

divulgações, relatórios acadêmicos fora dos murais e locais pré-

estabelecidos, sem antes passar pelo Setor de Comunicação. 

 

 Às sextas feiras, será realizada conferência nos murais para retirada de 

anúncios e materiais com data vencida. Caso haja documento, 

comunicado e/ ou outro já com data vencida, será retirado de forma 

imediata. 

 

 Todos os documentos afixados nos murais da Instituição sem a prévia 

autorização devem ser retirados.  

 

 

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 

 

 É preciso enviar um briefing detalhado informando sobre “o que é?” 

“conteúdo desejado?” “objetivo?” “pessoas e contatos” que será 

filmado para o e-mail multimidia@unincor.edu.br   

 

 

mailto:multimidia@unincor.edu.br


 

 
 

 Após a aprovação do tema sugerido, o setor de comunicação possui 

dispõe de dez (10) dias para produzir o vídeo solicitado. 

 

 O Setor de Comunicação é o único autorizado a fazer divulgação 

externa de vídeos em nome da UninCor. 

 

EMAILS 

 

 Os textos de e-mails Institucional devem conter fonte Arial, corpo12, 

texto preto. 

 

 O envio de e-mail, ainda que com cópias a outras instâncias, devem 

iniciar-se com o nome do destinatário principal, evitando-se uso de 

abreviações. Deve ainda respeitar a formalidade empresarial e 

acadêmica. 

 

 Deve apresentar padronização da assinatura eletrônica, conforme 

normas da Tecnologia da Informação. 

 

 A concessão de uma conta de e-mail não atribui ao usuário poder de 

representação da UninCor. 

 

 É vedado ao usuário o uso do serviço de correio eletrônico institucional 

da UninCor com o objetivo de: 

 

- disseminar anúncios publicitários, mensagens de 

entretenimento e do tipo “corrente”, vírus ou qualquer tipo de 

programa de computador que não seja destinado ao desempenho de 

suas funções ou que possam ser considerados nocivos ao ambiente 

computacional da UninCor; 



 

 
 

- emitir comunicados gerais com caráter eminentemente 

associativo, sindical, religioso e político-partidário; 

- enviar arquivos de áudio, vídeo ou animações, salvo os que 

tenham relações com os objetivos institucionais desempenhados pela 

UninCor; 

- executar outras atividades lesivas, tendentes a comprometer a 

intimidade de usuários, a segurança e a disponibilidade do sistema, ou 

a imagem institucional da Unincor; 

- não é permitido o uso de frases ou slogans que fujam aos 

padrões e normas da comunicação empresarial e de campanhas. 

 

 

LOGO 

 

 O manual da marca e suas aplicabilidades estão disponíveis para 

download no site da Unincor através do link: www.unincor.br/marca 

 É expressamente PROIBIDO usar a marca fora dos padrões estabelecidos 

em seu manual. 

 

 

 

         ASSESSORIA DE IMPRENSA 

 

 A assessoria de comunicação realiza um trabalho interno e externo. 

Identifica as informações que são relevantes à empresa e aos meios de 

comunicação. 

 

 Externamente, o setor tem a função orientar o planejamento da 

imagem da empresa, trabalhando como ponte entre o cliente atendido 

e os veículos de comunicação para conquistar visibilidade positiva, 

além de confiança junto ao público-alvo. 

http://www.unincor.br/marca


 

 
 

 Internamente, a comunicação na UninCor busca realizar um trabalho 

que aproxime o corpo discente, docente e funcionários da Instituição. 

 

 Sugestões para pautas devem ser enviadas para o e-mail da assessoria 

de imprensa comunicacao@unincor.edu.br. 

 

 Informações para a formulação de releases para divulgação devem ser 

enviadas para a assessoria de imprensa com, pelo menos, 15 dias de 

antecedência. O objetivo é tornar possível o trabalho de divulgação 

interna e externa que será realizado pela assessoria de comunicação. 

 

 Todo e qualquer pedido de informação enviado pela Comunicação sobre 

eventos em geral e para o conteúdo do site e das redes sociais deve ser 

respondido em um prazo de até 2 dias. 

 

 

Dia 01 de agosto de 2014 
 
 
 
 
 
 

 
 Marcelo Junqueira Pereira    Leandro Rodrigues de Souza 
                  Presidente FCTE      Diretor Geral FCTE/UninCor 

     
 

 

mailto:comunicacao@unincor.edu.br

