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INTRODUÇÃO

O Comitê Superior de Comunicação Social (CSCS), órgão assessor e consultivo 
do Reitor, criado em 29 de novembro de 2013, tem como objetivo de ordenar os 
assuntos relativos à Comunicação Social da Unesp. Compete a ele estabelecer 
políticas e diretrizes na área de Comunicação Social para a Unesp; e aprovar planos 
corporativos de alcance amplo e voltados aos aspectos acadêmicos, gerenciais e 
administrativos, com atividades e investimentos em Comunicação Social no âmbito 
da Universidade.
As portarias que dispõem sobre a criação (Nº 580, de 29/11/2013) e a composição 
(Nº 614, de 6/12/2013) do CSCS da Unesp estão disponíveis na íntegra em
h� p://www.unesp.br/portal#!/aci_ses/comite-superior-de-comunicacao-social–––cscs/portarias/

Estão ainda entre as atribuições do CSCS propor ações com o objetivo de estimular 
o desenvolvimento da Comunicação Social internamente à Universidade; estabele-
cer normas de uso e de acesso aos recursos corporativos de Comunicação Social; 
e apreciar pareceres técnicos na área de Comunicação Social relativos à criação e 
funcionamento de veículos de mídia, na área escrita, rádio, televisão, internet, mí-
dias sociais e outras formas de diálogo internos da Unesp ou dela com a sociedade. 
Nesse sentido, este livreto traz uma serie de documentos que auxiliam a Universi-
dade em termos de padrões a serem seguidos na área de Comunicação Social.
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NORMAS E DIRETRIZES DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL DA UNESP

1. APRESENTAÇÃO

A proposição das Normas e Diretrizes de Comunicação Social da Unesp é uma 
atribuição do Comitê Superior de Comunicação Social da Unesp. De acordo com o 
artigo 2º da Portaria nº 580, de 20 de novembro de 2013, compete ao CSCS estabelecer 
políticas e diretrizes na área de Comunicação Social para a Unesp, assim como 
aprovar planos corporativos de alcance amplo e voltados aos aspectos acadêmicos, 
gerenciais e administrativos, com atividades e investimentos em Comunicação Social 
no âmbito da Universidade. 
A implementação de Normas e Diretrizes de Comunicação Social da Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) é imprescindível para efetivação do 
papel social da Universidade conforme estabelecido em seu Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI).
Este documento ofi cial e normativo da instituição deverá ser fortalecido pelos seus 
agentes como elemento indissociável das tomadas de decisões, uma vez que estas 
se baseiam em norteadores, entre os quais as Normas e Diretrizes de Comunicação 
Social deverá ser incorporada por todas as instâncias administrativas, acadêmicas e 
científi cas da instituição. Ao ser adotada, estas Normas deverão respaldar gestores, 
demais docentes e servidores técnico-administrativos no desempenho de suas 
funções, na elaboração de programas e projetos, na defi nição de objetivos e metas, 
na condução das atividades fi ns e meio da universidade e, especialmente, deverá 
estar refl etida nos processos, ações e canais que abrangem distintas atividades de 
comunicação.

2. CONSTITUIÇÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DA UNESP

A prática da comunicação da Unesp deve ser estabelecida de forma integrada a 
partir de diretrizes que representem  valores e conceitos compartilhados por toda 
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a organização. Nesse sentido, as referidas Normas e Diretrizes buscam conciliar os 
focos institucional interno e externo, pois entende que as categorias de docentes, 
de servidores técnico-administrativos e de alunos, assim como a sociedade como 
um todo, devem merecer a mesma atenção, já que todos contribuem decisivamente 
para a consolidação da imagem da Universidade. Isso signifi ca adotar e praticar 
procedimentos alinhados com o exercício pleno da responsabilidade social.
As Normas e Diretrizes de Comunicação Social possibilitam não apenas aos 
profi ssionais que as praticam ampliarem o escopo de atuação e vislumbrarem a 
responsabilidade de seu trabalho, mas, sobretudo, chama a atenção da organização 
como um todo para a necessidade premente da capacitação em comunicação. A 
implementação de uma cultura de comunicação torna-se essencial, portanto, para 
um processo de gestão do conhecimento. 
Os valores das Normas e Diretrizes de Comunicação Social são: transparência 
(prestar contas de suas ações para a sociedade em geral), atualidade (apropriação 
dos recursos viabilizados pelas novas tecnologias); pro-atividade (antecipação 
na identifi cação das necessidades do público interno e da sociedade); agilidade 
(atendimento com presteza das demandas do público interno e da sociedade); 
participação de docentes, servidores técnico-administrativos e alunos na tomada de 
decisões (respaldo a ações institucionais); ética e responsabilidade social (garantia 
à defesa da diversidade cultural, pelo respeito aos direitos dos cidadãos, às minorias 
e à manutenção de um clima propício ao diálogo); credibilidade (referência como 
consulta); e qualidade (efi cácia, efi ciência e adequação às demandas internas e 
externas, maximizando a relação custo – benefício das ações institucionais).

3. PRESSUPOSTOS DAS NORMAS E DIRETRIZES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

As Normas e Diretrizes de Comunicação Social da Unesp reúne um conjunto de 
orientações baseado nos valores essenciais da Unesp, traduzidos em princípios 
norteadores do processo comunicacional e informacional de suas atividades e 
condutas. Essas Normas e Diretrizes estão amparadas no Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), aprovado pelo Conselho Universitário, em 2009. 
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As  Normas e Diretrizes de Comunicação Social da Unesp atendem aos desafi os e 
necessidades apontados pelo PDI, legitima suas atividades, lida estrategicamente 
com a conduta comunicacional e informacional da instituição, afi rma os princípios, 
missão, visão de futuro fi rmados neste documento, além de apoiar cada dimensão 
apresentada. 

3.1 . Preceitos fundamentais das Normas e Diretrizes de Comunicação 
Social da Unesp

 Por “preceitos fundamentais” entende-se um conjunto de conceitos, fundamentos 
e pressupostos estruturantes destas Normas e Diretrizes. Tem como objetivo 
assegurar que a Comunicação constituída e praticada pela Unesp esteja respaldada 
em fundamentos concretos, não absolutos, porém que deem consistência à conduta 
comunicativa perspectivada nestas Normas e Diretrizes. Como o preceito precede a 
prática, dessa forma, para a construção dessas Normas e Diretrizes, foram adotados 
como pressupostos fundamentais:

3.1.1 Comunicação Pública

As Normas e Diretrizes de Comunicação Social de uma universidade pública devem 
ter como objetivo central garantir maior visibilidade de suas atividades, intenções, 
ações e propostas, missão e visão, garantindo à sociedade mecanismos de controle 
social das mesmas.
As Normas e Diretrizes de Comunicação Social da Unesp, portanto, devem permitir 
o compartilhamento e a troca de informações de utilidade pública objetivando a 
coletividade. Nesse contexto, a Comunicação Pública deve promover a relação e o 
diálogo com os cidadãos, permitindo que o domínio público ultrapasse a esfera da 
instituição que produz os conteúdos e que cada pessoa seja receptora e emissora de 
conteúdos. 
A comunicação passa a ser compreendida em um sentido mais amplo, dialógico, 
bidirecional, cooperativo e responsivo, muito além de uma ferramenta para a 
transmissão unilateral da informação. Tem como propósito assegurar o interesse 
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geral, em detrimento a propósitos ideológicos, partidários, privados, mercadológicos, 
personalistas e fragmentados, pautados na conveniência e em circunstâncias 
específi cas e de interesses políticos. 
A comunicação também assume um caráter pedagógico e educativo, na medida em 
que não somente informa, mas educa, ensina e contribui para a participação pública 
dos agentes envolvidos. 

3.1.2 Democracia

Estas Normas e Diretrizes promovem construções de pensamento coletivas, 
democráticas e participativas, tendo em vista a transformação social e permitindo o 
acesso à informação a todos os cidadãos, à sociedade em geral e aos seus públicos 
de interesse, em particular. É, assim, constituída como um instrumento orientador 
e normativo do planejamento de comunicação, das ações táticas e operacionais 
para atingir os objetivos, em perfeita consonância com a missão e a visão da Unesp, 
descrita no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 
Estas Normas e Diretrizes defi nem princípios norteadores que têm a democracia 
como fundamento básico da comunicação, assim como o comprometimento de não 
se sobrepor aos interesses dos cidadãos, da sociedade e de seus públicos, criando 
formas de favorecer a justiça social, a equidade, a liberdade e o desenvolvimento 
social e cultural, apoiando o crescimento sustentável do país. 

3.1.3 Educação

Estas Normas e Diretrizes estabelecem diretrizes para que a comunicação da Unesp 
contribua para a formação cultural dos estudantes, desenvolvendo neles atitudes 
solidárias e parceiras, sensibilizando-os sobre modos de convívio e hospitalidade, de 
tolerância étnica e de condutas morais e sociais que despertem neles a necessidade 
de socialização de saberes. Procura ainda reforçar a herança coletiva, o patrimônio 
intelectual, as características dos grupos e a historicidade dos povos, respeitando as 
experiências individuais e coletivas que constituem cada sujeito histórico e cultural.  
Dentro dos preceitos da educação democrática, visa a mitigação da dicotomia entre 
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a teoria e a prática, entendendo a sua indissociabilidade, e propõe dois âmbitos de 
atuação: o da práxis pedagógica e o da práxis profi ssional. 
A práxis pedagógica tem como pilar a missão da universidade de compartilhar e 
socializar conhecimento, buscando novas formas de produzi-lo, pautadas em novas 
maneiras de compreender e entender o mundo. Reconhece que a fi nalidade da tarefa 
educativa vai além da transmissão metódica do saber sistematizado, especialmente 
concentrado nas salas de aulas e nas matrizes curriculares dos cursos. Estaria, 
acima disso, na criação e no desenvolvimento de novas formas de produzir um 
conhecimento orientado por novas visões do mundo, do trabalho e das relações 
sociais. Nesta esfera, a comunicação visa aproximar a prática docente às condições 
concretas de transmitir, produzir e socializar, de forma dialética, o conhecimento 
teórico e o prático.
Já a práxis profi ssional, voltada à formação de capacidades nos estudantes, tem 
como proposições a articulação equilibrada entre a teoria e a prática, no sentido da 
valorização dialética entre elas, pois se acredita que, se ambas forem apresentadas 
isoladamente, tornar-se-ão discursos vazios.
Em consonância com esses preceitos da educação democrática, as Estas Normas 
e Diretrizes de Comunicação Social da Unesp objetivam promover o diálogo para 
a construção da cidadania. Isso signifi ca possibilitar ao aluno a adoção de uma 
postura crítica na solução de problemas, estimulando o desenvolvimento de atitudes 
que considerem a relação entre o seu estudo, a sua proposta e os refl exos sociais 
que daí advenham. 
A formação cidadã, portanto, tem como proposição levar os estudantes a 
compreenderem que a formação profi ssional será potencializada por posicionamentos 
políticos e sociais, muitas vezes contraditórios, que obrigarão a uma certa autonomia 
de pensamento e de ação em que a comunicação, em seu sentido mais amplo, é 
fundamental.
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4. OBJETIVOS

I. Legitimar as atividades-meio e atividades-fi m da Unesp, por meio da 
promoção da comunicação dialógica, transparente, democrática, responsiva e 
integrada;
II. Primar pela ética nos processos comunicativos, bem como nos 
relacionamentos estabelecidos com as diversas esferas de poder e com os agentes 
comunicacionais;
III. Fortalecer os propósitos, a missão, o valor e os princípios contidos no Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI);
IV. Fortalecer a identidade social da Unesp, como universidade pública, 
democrática e de qualidade;
V. Nortear o processo comunicativo que promova a interação entre docentes, 
servidores técnico-administrativos e alunos, estimulando a participação de todos e 
potencializando a realização pessoal e profi ssional;
VI. Fortalecer a interação da Unesp com a sociedade por meio de um esforço 
conjunto de ações de comunicação integrada;
VII. Tornar transparente a missão institucional da Unesp e a sua proposta de 
interação com a sociedade em prol da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos;
VIII. Criar e manter fl uxos de informação dentro da própria Unesp e entre a 
Unesp e a sociedade. 

5. VALORES DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNESP

Os valores são norteadores de condutas. São potencializados nas atitudes das 
pessoas perante os fatos, e essas atitudes podem defi nir comportamentos, inclusive 
os comunicacionais. Sua importância, portanto, é inquestionável, pois ao serem 
incorporados no cotidiano da instituição, sedimentam os princípios constitutivos 
destas Normas e Diretrizes. 
Os valores norteadores das Normas e Diretrizes de Comunicação Social da Unesp 
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são os princípios inegociáveis que regem e direcionam a conduta comunicativa da 
Unesp. São as partes mais perenes desta Política. Devem estar refl etidos em cada 
ação comunicativa da Unesp. 

I. ÉTICA: comportamento e conduta comunicacional baseados em princípios 
de honestidade, integridade, de respeito às leis na condução dos processos de 
ensino, pesquisa, extensão e gestão, para o fortalecimento dos direitos humanos e 
a preservação da liberdade de opinião, da liberdade de expressão e da liberdade de 
informação. 
II. COMPROMETIMENTO: compromisso com as informações transmitidas e 
responsabilidade ao reconhecer a comunicação como processo social e humano, 
dialógico e participativo;
III. DIVERSIDADE E PLURALIDADE: a comunicação da Unesp respeitará 
a diversidade cultural e a pluralidade de seus agentes comunicativos, de forma 
democrática e assegurando a sua participação, autonomia e liberdade de expressão;
IV. ACCOUNTABILITY: agir com responsabilidade, responsividade e 
transparência, não só na prestação de contas públicas, como também na prestação 
de contas dos resultados obtidos, em função das responsabilidades que decorrem 
de uma delegação de poder;
V. REGIONALISMO: respeitar a identidade cultural de cada uma das unidades 
da Unesp distribuídas do Estado de São Paulo, assegurando a interseção entre a 
sua identidade global e a local, garantido que realidades distintas e regionais sejam 
consideradas nas tomadas de decisão;
VI. PARTICIPAÇÃO: assegurar a participação dos agentes comunicativos nas 
decisões e rumos das esferas administrativas, acadêmicas e científi cas da instituição, 
promovendo para isso a interação entre eles e as esferas diretivas;
VII. INTEGRAÇÃO: promover a integração dos diversos agentes comunicativos 
que participam do processo de comunicação: entre unidades e reitoria; com setores 
produtivos; com os públicos de interesse. 
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6. DIRETRIZES

I. Promoção do diálogo, da interação e dos relacionamentos com os 
agentes comunicativos: as ações de comunicação devem ser norteadas pelo modelo 
de comunicação pública, primando pela promoção do diálogo assertivo, responsável, 
transparente e democrático. Devem facilitar a interação entre a universidade e 
seus diversos agentes e a sociedade, por meio de instrumentos que promovam a 
compreensão, a colaboração e a participação. Defi nir canais que viabilizem o 
diálogo, a interação e os relacionamentos deve ser uma das premissas básicas do 
planejamento de comunicação, assim como fazer uso de tecnologias de informação 
e comunicação que permitam uma comunicação de mão dupla, simétrica e coerente 
com os propósitos da instituição. Esses canais devem pautar a comunicação dialógica, 
com o objetivo de promover conteúdos que estimulem os públicos à participação na 
instituição;
II. Alinhamento entre o discurso e a atuação institucional e todas as 
suas unidades: a comunicação da Unesp deve fortalecer a atuação institucional, 
seu posicionamento como universidade pública, laica, democrática, autônoma e a 
liberdade de expressão. Como universidade pública, a comunicação da Unesp deve 
reforçar a sua missão de “formar indivíduos críticos e refl exivos, dotados de cultura 
e conhecimento científi co e tecnológico, que possam contribuir para o progresso 
material e cultural do País e superar os grandes dilemas econômicos, políticos, sociais, 
culturais e ambientais da sociedade contemporânea em escala mundial” (PDI, 2009). 
Para tanto, é necessário que planos estratégicos de comunicação sejam dirigidos 
para atingir tal missão. Isso implica em conteúdos diversifi cados que contemplem 
as atividades, funções e produtos da instituição, como também conteúdos que a 
posicionem como uma entidade pública e cidadã que contribui para uma sociedade 
democrática e participativa;
III. Fomento do intercâmbio de informações entre as diversas instâncias 
que integram a instituição: o caráter indissociável entre o ensino, a pesquisa, a 
extensão e a gestão como componentes de um sistema institucional único reforça a 
necessidade de programas, projetos e ações estratégicas de comunicação pública e 
integrada, voltados para os públicos interno e externo. Assim, as Normas e Diretrizes 



14

de Comunicação Social da  Unesp  devem nortear o planejamento estratégico de 
comunicação global da Unesp, assim como seus planos táticos e operacionais que:  
� Promovam o intercâmbio de informações, ideias, ideais e opiniões dos vários 
agentes, por meio de ações integradas de comunicação e coordenadas de forma a 
atender às necessidades e anseios desses públicos e dos objetivos da Unesp;
� Estimulem as diversas instâncias da  Unesp, especialmente seus órgãos 
colegiados centrais, conselhos de departamento e de curso, dentre outras 
representações internas, a incorporarem as Normas e Diretrizes de Comunicação e, 
com seus norteadores, reforçar ações de comunicação participativa e colaborativa 
que criem interface entre eles, com a reitoria, entre unidades, com os públicos 
externos e outros setores da sociedade;
� Facilitem a comunicação colaborativa e interativa, que garanta e fortaleça 
a missão e a visão da Unesp expressas em seu PDI; a imagem pública de instituição 
pública, de qualidade e democrática;
� Utilizem meios, veículos e canais internos e externos de comunicação pública 
que permitam a circulação de informações e mensagens, adequando as estratégias 
de comunicação às realidades locais;
� Defi nam cronogramas e agendas de prioridades locais, regionais, nacionais e 
internacionais para a disseminação e difusão de informações e conteúdos relevantes 
sobre as atividades-fi m e atividades-meio, visando integrar o maior número possível 
de atores sociais e ampliar a legitimidade das práticas da instituição junto aos seus 
públicos;
� Apliquem a Comunicação Integrada como forma de organizar e gerenciar 
a comunicação da Unesp, de tal modo que se crie uma unidade de informações 
e discursos entre todos os setores da universidade, seus órgãos normativos e 
deliberativos;
� Defi nam os públicos estratégicos da instituição, se posicionando de forma 
objetiva frente a cada um deles, defi nindo qual o tipo de relacionamento que cada 
ação comunicativa deverá alcançar;
� Reconheçam que os agentes comunicativos da instituição ultrapassam a 
defi nição de seus públicos e, a partir disso, criem processos de interação, participação, 
colaboração de e com eles. 
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IV. Manutenção da identidade, promoção da imagem e marca da Unesp: 
considera-se  identidade, imagem e marca como componentes indissociáveis 
da Instituição. Todos esses componentes podem reforçar ou não os atributos de 
uma instituição, garantindo, por exemplo, sua distinção de outras instituições, 
perante seus públicos de interesse. Logo, as Normas e Diretrizes de Comunicação 
Social da Unesp devem garantir o alinhamento, a sincronia e a sinergia entre esses 
componentes como base de sua estratégia de comunicação;
V. Interação com a Sociedade: como instituição pública, a Unesp prioriza 
a sua interação com a sociedade, criando espaços de comunicação para realizar a 
interface com os diversos segmentos sociais. Suas ações políticas, técnico-científi cas 
e comunicacionais devem atingir o público leigo, levando em consideração as 
demandas regionais vivenciadas pelas suas Unidades descentralizadas localizadas 
no Estado de São Paulo. O objetivo é ampliar a inserção de suas Unidades nas 
comunidades que as cercam, participando da solução de seus problemas;
VI. Promoção da Comunicação Integrada como Estratégia: As Normas e 
Diretrizes buscam consolidar e ampliar o trabalho de relacionamento com os públicos 
a partir de uma perspectiva estratégica, ou seja, vinculada ao processo de tomada 
de decisões e respaldada em ações e metodologias sintonizadas com este objetivo. 
Nesse sentido, a adoção de uma cultura voltada ao monitoramento permanente e 
sistemático das atividades de comunicação é fundamental para avaliar a efi cácia da 
inserção da Unesp no mercado e na sociedade. O entendimento da Comunicação 
como competência de inteligência institucional requer a manutenção e atualização 
de bancos de dados inteligentes. Pressupõe, ainda, a organização de uma rede 
interna, apoiada nas novas tecnologias, que permita a partilha e a circulação rápida 
de dados, informações e conhecimentos, visando torná-los prontamente disponíveis 
à medida que forem necessários. A Comunicação, como é entendida nestas Normas 
e Diretrizes, deve pautar-se pela perspectiva integrada. As ações, estratégias 
e produtos devem remeter-se ao conjunto de diretrizes, valores e princípios aqui 
defi nidos e, sobretudo, ser resultado de um planejamento comum. Diversas 
atividades voltadas para a consecução dos objetivos institucionais devem ser vistas 
como complementares. Para que as normas e diretrizes produzam os resultados 
esperados, é necessária a existência de um planejamento global e da articulação de 
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ações conjuntas de intercâmbio de informações, treinamento, de programação de 
atividades. O propósito fi nal é padronizar normas, diretrizes, rotinas operacionais, 
produtos e visões estratégicas, além de compartilhar oportunidades, aprendizados 
e soluções. O sistema de comunicação integrado proposto pressupõe que seja 
realizado um esforço conjunto em termos de recursos humanos, físicos ou materiais 
(equipamentos, entre outros), bases de dados, veículos, métodos e produtos de 
comunicação;
VII. Protagonismo Social e Regional: a Unesp está presente em 24 municípios 
paulistas e, dessa forma, a sua comunicação deverá facilitar o intercâmbio de 
conhecimento entre as unidades e sua comunidade local, elevando a universidade 
ao posto de referência regional de ensino público de qualidade, geradora de 
desenvolvimento local e regional; promotora de meios que propiciam ao cidadão 
mais qualidade de vida;
VIII. Mediação para Integrabilidade Política: a comunicação da Unesp deverá 
ser a mediadora dos processos políticos, permitindo que o fl uxo de informação e 
conteúdos facilitem a incorporação de medidas, normas, decisões, por todos os seus 
agentes comunicativos. 

7. PÚBLICOS DE INTERESSE

A noção de público-alvo de uma organização sofreu alterações consideráveis nas 
últimas décadas. Para a Unesp essa mudança passa a ser ainda mais signifi cativa, 
em decorrência da sua natureza pública e da nova forma como a sociedade está 
organizada, implicando na adoção de novos valores e deveres. 
Atendendo à essa natureza, os públicos de interesse que serão atendidos pelos 
veículos de comunicação e as ações comunicativas empreendidas pela Unesp, de 
modo geral, estão divididos em duas frentes, quais sejam: público interno e público 
externo. 
Como público interno da Unesp estão incluídos docentes, discentes, servidores 
técnicos -administrativos e funcionários terceirizados. 
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O público externo ganha uma maior amplitude, uma vez que a transparência 
das ações, o interesse em aproximar a universidade da sociedade, o papel social 
promovido pela educação pública, a necessidade de uma sintonia entre universidade 
e mercado de trabalho, predispondo as pesquisas e o ensino para a colaboração 
contínua com o desenvolvimento do país, são tônicas indissociáveis entre as 
organizações educacionais e de pesquisa e a sociedade.  
Partindo desse pressuposto, as Normas e Diretrizes de Comunicação Social da Unesp 
compreendem como públicos de interesse todos aqueles que afetam ou são afetados 
pelas ações da instituição. Desse modo, além do público interno já descrito, compõem 
o público externo todos aqueles que possam infl uenciar ou ser infl uenciados pela 
organização. 
Tratando-se de uma instituição educacional, a Unesp apresenta uma gama de 
relacionamentos que permitem incluir, como público externo, a sociedade de modo 
geral, com maior representatividade para o Estado de São Paulo, embora não restrito 
a este, uma vez que a pesquisa, o ensino e a extensão podem ultrapassar qualquer 
fronteira geográfi ca.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estas Normas e Diretrizes de Comunicação devem servir como instrumento balizador 
de uma política de comunicação calcada na transparência das informações, das 
ações e posições da Unesp, buscando divulgar e promover a instituição, na busca 
pela promoção do importante diálogo entre a universidade e a sociedade. Trata-se, 
pois, de enaltecer o papel social de nossa universidade multicâmpus, e de reforçar a 
importância da Unesp para a cidadania e para o desenvolvimento social e cultural em 
todas as regiões do Estado de São Paulo.

ANEXO I – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para regulamentar as disposições destas Normas e Diretrizes de Comunicação 
existem em vigor os seguintes materiais, que poderão ser alterados de acordo com 
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as discussões a serem realizadas pelo Comitê Superior de Comunicação Social da 
Unesp:
. Manual de Identidade Visual
. Layout  de Páginas do Portal Unesp
. Normas para publicação e manutenção de conteúdos no Portal Unesp
. Normas para Redação
. Manual de Redes Sociais da Unesp
. Manual de Cerimonial Universitário
. Normas para nomenclaturas
. Manual de Atendimento à Imprensa

Esses manuais, para a sua efi ciência e efi cácia, devem ser objeto de constante avaliação 
do Comitê para assegurar a manutenção das Normas e Diretrizes de Comunicação 
Social da Unesp e a sua adequação às distintas realidades comunicacionais da 
Reitoria e das Unidades.
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MANUAL PRÁTICO DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA

Este Manual Prático de Relacionamento com a Imprensa é uma reunião de conse-
lhos que visa facilitar a interação entre a comunidade da Unesp (servidores profes-
sores e técnico-administrativos), alunos e os profi ssionais do jornalismo.

Não se trata de um livro de regras, mas de uma coletânea de sugestões destinadas 
a tornar mais fácil e proveitoso o relacionamento entre a Universidade e a mídia.

Elaborado pelo Comitê Superior de Comunicação Social da Unesp, o Manual é uma 
importante ferramenta para prestar contas do trabalho da Universidade à socieda-
de, já que a imprensa é um excelente canal para levar ao cidadão o que tem sido 
feito pela instituição em ensino, pesquisa, extensão e gestão.

Introdução

A construção de um bom relacionamento com a mídia é fundamental para a ima-
gem das instituições. Por isso, a Unesp desenvolve ações de relacionamento com a 
imprensa para fortalecer sua imagem institucional e posicionar-se com credibilidade 
como uma das mais importantes instituições de ensino do país.

A Assessoria de Comunicação e Imprensa (ACI) da Unesp mantém um estreito 
relacionamento com a mídia, baseado numa via dupla de interesses: atendendo 
solicitações de imprensa de forma ágil e precisa e, em contrapartida, oferecendo 
informações de interesse jornalístico que a Universidade deseja divulgar.

São suas funções:

• intermediar o contato do jornalista com a Universidade;

• redigir e enviar informações para a mídia através de press-releases (textos infor-
mativos com enfoque jornalístico);

• criar sugestões de pauta (assuntos que podem interessar à mídia);

• conseguir espaços para entrevistas exclusivas;

• organizar coletivas de imprensa;
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• redigir e buscar oportunidades para a publicação de artigos assinados;

• administrar crises;

• desenvolver estratégias de comunicação para a imprensa;

• orientar e treinar servidores professores e técnico-administrativos sobre como se 
portar durante as entrevistas, como lidar com jornalistas, e sobre o que deve ou 
não falar para o jornalista;

• analisar a exposição da Unesp na mídia para sugerir as melhores maneiras de 
construir e manter uma boa imagem; e

• acompanhar entrevistas sempre que possível.

A mídia divide-se basicamente em eletrônica (rádio, televisão e Internet) e impres-
sa (jornais e revistas). Cada um destes meios tem suas características próprias. A 
divulgação de notícias depende do conhecimento sobre como funcionam os dife-
rentes veículos de comunicação para atender plenamente às exigências editoriais e 
operacionais de cada um.

1) Como atender um jornalista

A forma como a Universidade trata a imprensa mostra uma atitude institucional. 
Deve-se tratar o jornalista com respeito e cuidado. Um bom relacionamento com a 
imprensa permite que se mantenha aberto um canal de comunicação permanente 
com a sociedade.

a) Antes

Antes de atender uma solicitação de entrevista, é aconselhável:

Saber para qual veículo se está falando, qual é o seu perfi l e o do jornalista envol-
vido. A ACI deve ser solicitada a transmitir estas informações com antecedência. 
Cabe ainda a ela avaliar a pauta, seu prazo e forma de atendimento (telefone, 
pessoalmente ou por e-mail); e

Levantar as informações solicitadas pelo jornalista.
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Caso o assunto deva ser declinado por algum motivo, a ACI explicará porque a insti-
tuição não pode se pronunciar, oferecendo-se para ajudar em novas oportunidades.

b) Durante

Um profi ssional de comunicação da assessoria pode acompanhar a entrevista, seja 
pessoalmente ou por telefone.

Números e outras informações prometidas ao repórter devem ser anotados por 
esse profi ssional e enviadas posteriormente.

c) Depois

Quando a matéria for publicada, será enviado o clipping ao entrevistado. Indepen-
dentemente do resultado - positivo ou não -, se avaliada a necessidade de novo 
contato com o jornalista, isto deve ser feito com intermediação dos profi ssionais da 
ACI.

2) Como se Relacionar com a Imprensa

Receba a imprensa amistosamente, mesmo que as perguntas não lhe sejam agradá-
veis.

Trate o jornalista com respeito. 

Porte-se com seriedade, mas sem arrogância.

Seja simpático(a), mas sem exageros para não parecer bajulador(a).

Seja fi rme, mas não rude.

Não discuta com o jornalista. Evite polemizar.

Mesmo as perguntas ríspidas merecem respostas educadas. Do contrário, será 
criado um clima de hostilidade que pode comprometer a entrevista.

Chame o jornalista pelo nome.

Comece pelas conclusões. Seja objetivo(a). Dê a manchete.
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Não interrompa o repórter. Espere-o acabar a pergunta – mesmo que a considere 
inadequada – para começar a responder.

Não seja prolixo(a).

Respostas curtas são mais efi cazes.

Não comente com o repórter eventual amizade pessoal com o dono, diretor ou 
chefe do veículo para o qual aquele profi ssional trabalha. Isso soa como tentativa 
de intimidação.

Prepare-se para a entrevista anotando as prováveis perguntas e analise as respos-
tas apropriadas.

Na hora da entrevista, tenha sempre em mãos dados e documentos que possa con-
sultar. É grande a chance de o jornalista fazer uma pergunta sobre algum dado do 
qual o entrevistado não se lembre exatamente. Caso não tenha instantaneamente 
a informação solicitada, peça desculpas e se comprometa a enviar-lhe em seguida. 
Uma vez comprometido(a), não deixe de cumprir.

Jamais entregue a um jornalista qualquer documento confi dencial, mesmo sob a 
promessa de sigilo.

Tenha a certeza de que entendeu perfeitamente a pergunta, antes de respondê-la. 
Não se sinta constrangido(a) em pedir que a pergunta seja repetida. É melhor não 
ter dúvidas quanto ao que está sendo indagado do que dar uma resposta equivoca-
da e passar a impressão que não sabe exatamente do que está falando ou colocar a 
instituição em situação delicada.

Dê respostas objetivas, sem rodeios que possam levar a interpretações dúbias. Res-
postas longas, principalmente em entrevistas para rádio ou televisão, certamente 
serão editadas e o corte poderá comprometer o que se quis comunicar.

Evite termos técnicos. Lembre-se de que sua resposta deverá ser compreendida por 
todos, técnicos e leigos, pessoas com muita e pessoas com pouca instrução.
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3) Recomendações gerais 

Destaque os pontos fundamentais da entrevista, chamando a atenção do jornalista 
para o fato mais importante que deseja comunicar.

Sempre que possível, conceda a entrevista em ambiente confortável, onde o repór-
ter possa fazer suas anotações calmamente.

Cuidado com entrevistas para televisão feitas em ambientes externos. Normalmen-
te, o local é sugerido pelo jornalista, mas se não se sentir confortável, peça delica-
damente para mudar. Se possível, dê a entrevista de costas para um ambiente que 
identifi que a instituição.

No início da entrevista, e antes que o repórter comece a gravar, faça uma exposição 
geral, a fi m de que o jornalista entenda bem o assunto da matéria. Fazendo isso, 
já estará respondendo antecipadamente várias das perguntas que certamente o 
repórter tem em mente.

Ao fi nal da entrevista, reforce os pontos básicos apontados para que subsista a 
essência da entrevista. Ofereça água ou café ao jornalista. Isso pode ajudar a des-
contrair a conversa, colaborando para a entrevista fl uir melhor.

Ofereça, sempre que possível, material escrito como sinopse dos assuntos abor-
dados. Isso facilita a consulta do repórter se ele tiver dúvidas quando chegar à 
redação.

Caso alguma resposta não possa ser concedida, explique a razão.

Procure facilitar o trabalho para as equipes de rádio e televisão que possam neces-
sitar tomadas de eletricidade, aparelho de telefone e internet, entre outros auxílios, 
para execução de suas tarefas. Se possível, tome providências para assegurar à 
equipe de reportagem local de estacionamento, o que é muito importante em casos 
de entrevistas transmitidas ao vivo por meio de veículos de link.

Entrevistas coletivas devem ser marcadas pela ACI, preferencialmente, para a 
segunda parte da manhã, se possível por volta das 10h30. Esse é um bom horá-
rio para o aproveitamento dos noticiosos vespertinos da televisão. Agendar com 
antecedência permite enviar o aviso de coletiva às redações com tempo hábil para 
o deslocamento dos repórteres. Se não for possível, o ideal é marcar para o meio 
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da tarde, preferencialmente por volta das 15 h. É o melhor horário para o aproveita-
mento dos jornais impressos e para a televisão.

Se houver documentos importantes para distribuição aos jornalistas na entrevista 
coletiva, remeta-os com antecedência para a ACI preparar as cópias necessárias. 
Sempre faça uma explanação do assunto a ser divulgado primeiramente para a 
Assessoria. Isso é fundamental para o aviso que será enviado às redações e outras 
providências.

Caso se depare com uma informação relevante que tenha sido publicada incorre-
tamente, comunique imediatamente a ACI, que enviará um documento ao órgão de 
imprensa esclarecendo o assunto e pedindo retifi cação.

Comunique com antecedência à ACI a realização de operações de maior relevância. 
Isso permite a preparação de um esquema para atender a demanda da imprensa. 
Evita que o trabalho seja tumultuado pela busca frenética dos repórteres por infor-
mações.

Encare todas as entrevistas, mesmo as que se apresentam sem interesse aparente 
para a instituição, como uma situação da qual se pode tirar proveito. Antes de falar 
com o repórter, prepare o seu “recado”, sugestão ou reivindicação e procure, duran-
te a entrevista, encaixá-los nas respostas. Nunca perca a oportunidade de dizer o 
que a Universidade vem fazendo ou pode fazer com relação à questão abordada na 
entrevista.

Jamais peça para o repórter repetir o que ele anotou. Esse expediente soa arrogan-
te, melindra o jornalista e provoca mal-estar.

Não dite a resposta ao repórter.

Nunca peça ao repórter para lhe mostrar o texto antes de publicá-lo. Compete ao 
entrevistado esforçar-se para que o repórter leve informações corretas, cessando, a 
partir daí, a sua participação. Caso perceba que o repórter não compreendeu bem 
determinada questão, não deixe de voltar ao assunto e de insistir na sua posição a 
respeito, sempre com delicadeza.

Seja claro e objetivo. Suas declarações poderão ser resumidas no momento da edi-
ção e a objetividade ajuda muito a evitar problemas.
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Os jornalistas estão sempre com pressa porque têm horário para entregar a matéria 
redigida na redação. É comum, portanto, a insistência desses profi ssionais para 
que sejam atendidos rapidamente para entrevista ou coleta de informações. Essa 
“pressão” é maior no fi nal da tarde ou início da noite. Tente administrar isso da 
melhor forma possível, reservando um período, mesmo que curto, para passar as 
informações fundamentais.

É muito melhor atender o jornalista antes de a matéria ser publicada do que buscar 
uma correção depois. Quem viu, ouviu ou leu a reportagem pode não comprar o jor-
nal ou não ver televisão no dia seguinte e, nesse caso, não terá acesso à correção.

Evite expressões como “nada a declarar”, imortalizada como ríspida pelo universo 
jornalístico. Diga algo como “não há nada que possamos dizer no momento”, acres-
centando a razão.

Os jornalistas nem sempre têm intimidade com as questões sobre as quais são pau-
tados pelas suas redações. Muitas vezes, isso gera perguntas que podem parecer 
aberrações, mas que são absolutamente normais para quem não é especialista na 
área. Nesse caso, tenha paciência e responda tudo com clareza.

Pense bem antes de fornecer o número do telefone residencial ou do telefone celu-
lar para os jornalistas. O número certamente será registrado na agenda da redação 
e os jornalistas não farão cerimônia em utilizá-lo se precisarem de informação tarde 
da noite, nos fi nais de semana ou nos feriados.

Se optar por fornecer o telefone celular ao jornalista, dê o número do celular fun-
cional.

Caso o tema sobre o qual você está sendo entrevistado, desperte intenso interesse 
da mídia, acione a ACI, que saberá coordenar as ações para o atendimento à im-
prensa. Nesses casos, o ideal é convocar uma entrevista coletiva, para poupá-lo(a) 
de repetir as mesmas respostas para vários jornalistas.

Não deixe para amanhã o que pode ser divulgado hoje. Jornalismo é imediatismo 
e nenhum jornalista se conforma em ter acesso somente amanhã às informações 
sobre um fato importante ocorrido hoje.

Dar ou não entrevista é uma opção pessoal. Mas, caso decida não falar com a 
imprensa, não abra exceções. Falar para um único órgão de imprensa cria uma 
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situação desconfortável com os demais veículos, que se sentem desprestigiados e 
até desrespeitados.

Da mesma forma, se prometeu uma entrevista exclusiva, mantenha a palavra. Se, 
entretanto, o assunto vazou e outro jornalista teve acesso à mesma informação, 
ligue para o repórter, explique a situação e peça desculpas.

Pesquisas de grande repercussão inevitavelmente atraem o interesse da mídia. Não 
raramente, professores da Universidade, nesses casos, recebem pedidos de entre-
vista e convites para participar de programas televisivos nem sempre de conteúdo 
jornalístico. Avalie bem os convites. Na dúvida, consulte a ACI.

Deixe claro para o entrevistador quando der uma opinião de caráter pessoal. Enfati-
ze, nesse caso, que não está falando em nome da instituição.

Cuidado com as adjetivações. Muitas vezes os jornalistas fazem perguntas que 
induzem à utilização de adjetivos nas respostas.

O jornalista não precisa (e não vai) perguntar apenas o que o entrevistado quer que 
lhe seja perguntado. E o entrevistado não precisa responder o que o jornalista de-
seja ouvir. Nas entrevistas gravadas, em hipótese alguma reproduza textualmente 
trechos de testemunhas ou de acusados que contenham termos chulos ou pala-
vrões. Esse trecho pode ser cortado e editado fora de contexto, dando a impressão 
de que se está ofendendo alguém.

Muitos pesquisadores preferem falar com jornalistas apenas pessoalmente. Mas 
nem sempre é possível para o jornalista deslocar-se até o local onde está o entre-
vistado, principalmente nos casos de órgãos de comunicação de outras cidades. 
Muitas vezes, esse contato é essencial apenas para checar alguma informação que 
poderá ou não gerar uma matéria. Nesse caso, transmita as informações para a ACI, 
que, então, terá condições de atender às demandas da imprensa.

Cuidado com os e-mails enviados aos jornalistas. Informações em “off ” só devem ser 
passadas para jornalistas com os quais tenha uma relação de extrema confi ança. 
Se falar nessa condição, peça o “off ”, explicitamente. Se não fi zer isso, o jornalista 
vai publicar o que foi dito, identifi cando você como fonte da informação publicada.

Não se irrite se algum repórter procurar você para um assunto que não é da sua es-
pecialidade. Ele pode simplesmente estar se empenhando para fi delizar você como 
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fonte. Isso signifi ca criar um vínculo que lhe dê maior liberdade quando realmente 
houver algo de maior interesse para ele.

Na elaboração de artigos para jornais e revistas, respeite o limite de espaço de cada 
publicação. Para a Folha de S. Paulo, o artigo deve ter de 4 mil a 4.500 caracteres 
(incluindo os espaços) e, para O Estado de S. Paulo, de 5.600 a 5.900 caracteres. 
Dê um título curto ao artigo. E sempre acrescente, no fi nal, seu nome completo, 
idade, cargo ou função atual, principais cargos que ocupou, títulos acadêmicos e 
principais obras publicadas.

4) Entrevistas para Televisão

Lembre-se de que na televisão um minuto é uma eternidade.

Nas entrevistas em estúdio de televisão chegue com pelo menos 30 minutos de 
antecedência. Isso é necessário para posicioná-lo (a) no estúdio, testar o som e pro-
videnciar a maquiagem (necessária mesmo nos homens em razão da iluminação do 
estúdio).

De preferência, use roupas sóbrias. Evite gravatas estampadas e roupas muito 
coloridas, com listras fi nas e o xadrez, que provocam efeitos desagradáveis no vídeo 
e desviam a atenção do telespectador.

Os homens devem usar meias de cano longo. Canelas à mostra fi cam muito mal na 
televisão.

Evite maquiagem carregada e o excesso de acessórios, como jóias muito chamati-
vas, brincos grandes, relógios de ouro ou pulseiras pesadas.

Cuidado com rosto suado, cabelos despenteados, gravata torta e roupa desarruma-
da. Carregue lenço de papel.

Antes da entrevista, evite ingerir derivados de leite, bolachas, torradas e outros 
alimentos que soltem farelos.

Se a entrevista for marcada para seu local de trabalho, escolha um ambiente tran-
quilo, desligue os telefones e peça para não ser interrompido.

Procure uma boa postura ao sentar-se, sem parecer duro. Não fi que com o corpo 
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curvado, não coloque as mãos nos bolsos ou às costas nem cruze os braços. Cuida-
do para não gesticular exageradamente.

Tome um pouco de água antes de entrar no ar. Se a entrevista for longa, peça para 
deixarem um copo de água ao seu lado. Garganta seca não combina com a fala ao 
microfone.

Olhe sempre para o repórter para não se intimidar pela câmera, a menos que seja 
orientado do contrário.

Na hora de falar, expresse-se com calma. Não engula letras e pronuncie todas as 
palavras.

Tente começar frases da entrevista com “A Unesp ...”. Dessa forma, em uma eventu-
al edição da entrevista fi ca difícil desvincular a Universidade do assunto.

Mantenha-se sempre atualizado (a) sobre o assunto que irá abordar e leia os jor-
nais do dia antes de ir para a entrevista.

Não seja surpreendido (a) quando lhe pedirem a opinião para repercutir algum fato 
que esteja no jornal do dia.

Se tiver que citar muitos números, tenha à mão um papel com as anotações princi-
pais, de modo que possa consultá-las rápida e discretamente.

Use respostas curtas, mas não monossilábicas.

Cuidado com os cacoetes (ex.: ‘é’, ‘né’, ‘só’, ‘então’).

Evite ironias. O público ou o jornalista pode não entender e achar que você está 
falando sério.

Fale naturalmente.

Não é preciso falar mais alto ao microfone.

Preste atenção à pergunta e responda apenas o que lhe foi perguntado.

Gesticule naturalmente.
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Se errar, peça para regravar (exceto nos programas ao vivo).

Espere a câmera/gravador ser desligado antes de fazer qualquer comentário ao 
fi nal da entrevista.

Permaneça sentado até que a câmera seja desligada.

5) Entrevistas para Rádio

Pronuncie cada palavra clara e corretamente.

Frases curtas e objetivas ajudam na compreensão do ouvinte.

Seja natural. Não decore o que vai falar.

As informações mais importantes podem e devem ser repetidas. Lembre-se que o 
ouvinte pode ligar o rádio depois da entrevista iniciada.

Evite expressões de apoio (ex.: né, então, daí, etc.), siglas pouco comuns, neologis-
mos e palavras desconhecidas.

Procure sempre informações sobre o programa em que vai ao ar a sua entrevista. 
Isso ajuda a identifi car para qual público irá falar.

Pergunte antes se outra pessoa vai participar da entrevista.

Não participe de um debate sem estar preparado para isso.

Prefi ra números “redondos” ou aproximados (use “quase 100%” em vez de “98,8%”).

Oriente o ouvinte. Tenha sempre em mãos números de telefone ou endereço eletrô-
nico que pode ser fornecido durante a entrevista.

Rádio é imediatismo e deixar para dar uma informação depois não funciona.

Nas entrevistas ao vivo, se uma informação importante passou despercebida do 
repórter ou apresentador, ou se não foi perguntado algo fundamental para esclare-
cimento do assunto abordado, arrume uma maneira de inserir a questão na entre-
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vista. Uma boa maneira é, ao fi nal de uma resposta, acrescentar, educadamente: 
“Mas, é importante destacar também que...”

Da mesma maneira, se sua resposta foi interrompida pelo intervalo comercial, por 
exemplo, não fi que constrangido em retomar o assunto e completar seu raciocínio 
quando a entrevista for reiniciada, se o entrevistador não tomar essa iniciativa.

6) Depois da Entrevista

Não é comum que o jornalista envie uma cópia da reportagem após ter sidi divul-
gada, mesmo que faça essa promessa. Ele difi cilmente se lembrará disso ou terá 
tempo para cumprir. Compre o jornal/revista ou peça para a ACI providenciar uma 
cópia.

Se entender que a entrevista foi distorcida, analise com a ACI a conveniência de 
uma nota corrigindo a informação.

Muitas vezes, é mais interessante conversar diretamente com o jornalista e “nego-
ciar” outra reportagem sobre o assunto do que conseguir publicar uma minúscula 
carta perdida na seção do leitor.

Caso a reportagem tenha sido veiculada com título ou chamada sensacionalista ou 
que não condiz com o texto da matéria, não reclame com o repórter. Quem redige 
o título é o editor, não o repórter. Contate a ACI para enviar uma carta ao órgão de 
comunicação.

Coloque-se à disposição para esclarecer dúvidas no momento em que o jornalista 
estiver redigindo a reportagem.

Se a entrevista não for publicada/veiculada no dia seguinte, não procure o repórter 
para indagar o que aconteceu. Pode parecer cobrança ou interesse exagerado na 
divulgação. Nada disso ajuda.

Não crie a expectativa de que aquela entrevista de horas se torne a reportagem de 
capa. Muitas vezes, a notícia vira uma nota ou nem mesmo é publicada. Isso pode 
acontecer porque sobreveio alguma notícia mais importante ou porque o jornal teve 
pouco espaço na edição. Em casos assim, não telefone reclamando. Ademais, quem 
defi ne o espaço que cada reportagem vai ocupar é o editor e não o repórter.
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Se a reportagem foi boa e teve repercussão positiva, ligue para o jornalista e elogiar 
a matéria, sem exageros. Se houver algum fato novo sobre a questão tratada, comu-
nique ao jornalista que, então, terá elementos para dar continuidade ao assunto em 
outra edição.

7) Vocabulário Jornalístico

Box – Texto de apoio que complementa a notícia, normalmente publicado cercado por um fi o.

Cair – No jornalismo, esse verbo é utilizado para explicar quando uma reportagem 
que começa a ser apurada e é abandonada ou que, mesmo depois de apurada e 
pronta, não é veiculada. Também é utilizado o verbo derrubar.

Coletiva – É a entrevista dada num mesmo momento para os diversos órgãos de 
imprensa (jornais, revistas, sites, rádio e televisão).

Deadline – A data e hora fi nais para que o jornalista entregue a sua tarefa (a repor-
tagem pronta, a edição da página, etc.)

Diagramação – É a arte de desenhar a página do jornal, estabelecendo onde fi carão 
os textos, as fotos e os infográfi cos.

Editor – O chefe dos repórteres e, em geral, o responsável pela redação fi nal da 
reportagem, pela criação de títulos, pela defi nição do espaço que cada matéria 
ocupará na página, pela defi nição da manchete (matéria principal da página) e das 
chamadas de capa.

Fechamento – É o período do dia em que os veículos estão concluindo a redação 
fi nal dos textos. O momento é de muito estresse, portanto, evite ligar nesse horário. 
Em geral, os jornais têm fechamento no início da noite. Mas determinados cader-
nos fecham mais cedo, principalmente os de Variedades (Ilustrada, da Folha de S. 
Paulo; Caderno2, de O Estado de S. Paulo, etc), que fecham por volta das 13 horas). 
Revistas semanais (Veja, Época, IstoÉ) costumam fechar a edição na madrugada de 
sexta-feira.

Free-lance ou frila – É o jornalista que trabalha para determinado veículo, mas sem vínculo 
trabalhista, contratado apenas para determinado período ou para um trabalho específi co.

Furo – Notícia dada em primeira mão por um veículo de comunicação.
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Gaveta – São as reportagens não factuais e que, portanto, não perdem a validade 
nem o interesse se não forem publicadas logo que forem escritas. São guardadas 
pelo editor para aproveitamento em outra ocasião, especialmente algum período 
de noticiário mais escasso, como festa de fi m de ano, feriados prolongados, etc. 
Também conhecidas como matérias frias.

Infográfi co – Material feito pelo Departamento de Arte para ajudar a compreensão 
da matéria jornalística. Pode ter mapas, colunas com percentuais, plantas de imó-
veis (locais de crimes), desenhos com especifi cações de carros, navios ou aerona-
ves.

Lead (pronuncia-se “lid”) – É a abertura da matéria jornalística, na qual o jornalista 
deve responder as perguntas básicas (como, quem, o que, quando, onde e por quê) 
para atrair a atenção do leitor e levá-lo a ler toda a reportagem.

Matéria fria – O mesmo que gaveta. Reportagem que, por não tratar de assunto 
do dia, não precisa, necessariamente, ser publicada logo que é escrita. Pode ser 
publicada nas edições seguintes, sem perder a atualidade (Ex.: matérias de compor-
tamento).

Off  – Da expressão “off  the record”, signifi ca o segredo entre a fonte e o jornalista. 
O jornalista só divulga a fonte com autorização de quem passou a informação. 
Quando o entrevistado fala em “off ”, o jornalista não deve publicar o que foi dito 
ou, se publicar, não deve revelar a fonte.

Pauta – É a tarefa diária do repórter. É o assunto sobre o qual ele vai trabalhar.

Pauteiro – É o responsável por defi nir os assuntos que devem virar tema de reportagem.

Press-release – Texto preparado pela assessoria de imprensa para divulgar um de-
terminado assunto para todos os órgãos de comunicação.

Retranca – É a divisão da matéria jornalística. Uma reportagem grande normalmen-
te se divide em várias retrancas, cada uma com um título, para não cansar o leitor.

Suíte – Sequência da reportagem, publicada no dia seguinte à primeira divulgação, 
com o desdobramento do fato abordado na véspera.
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8) Indicações de Filmes

Filmes que retratam o comportamento dos jornalistas e da mídia.

A MONTANHA DO SETE ABUTRES – 1951
Dirigido por Billy Wilder. Com Kirk Douglas, Jan Sterling, Robert Arthur e Frank 
Cady.

A PRIMEIRA PÁGINA – 1974
Dirigido por Bily Wilder. Com David Wayne, Austin Pendleton, Cliff  Osmond, Allen 
Garfi eld, Vincent Gardenia, Charles Durning, Walter Ma� hau, Lou Frizzell, Jack 
Lemmon, Martin Gabel, Dick O’Neil, Susan Sarandon e Harould Gould.

BOA NOITE, BOA SORTE – 2005
Dirigido por George Clooney. Com With Jeff  Daniels, David Strathairn e Alex Bors-
tein.

CAPOTE – 2005
Dirigido por Benne�  Miller. Com Philip Seymour Hoff man, Catherine Keener, Cli� on 
Collins Jr. e Chris Cooper.

CIDADÃO KANE – 1941
Dirigido por Orson Welles. Com Joseph Co� en, Dorothy Comingore e Agnes Moo-
rehead.

FOGUEIRA DAS VAIDADES – 1990
Dirigido por Brian De Palma. Com Tom Hanks, Bruce Willis, Melanie Griff ith e Mor-
gan Freeman.

ÍNTIMO E PESSOAL – 1996
Dirigido por Jon Avnet. Com Robert Redford, Michelle Pfeiff er e Stockard Channing.

LEÕES E CORDEIROS – 2007
Dirigido por Robert Redford. Com Robert Redford, Meryl Streep, Tom Cruise, Micha-
el Peña, Peter Berg, Derek Luke.

MERA COINCIDÊNCIA – 1997
Dirigido por Barry Levinson. Com Dustin Hoff man, Robert De Niro, Anne Heche e 
Woody Harrelson.
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O ABUTRE - 2014
Dirigido por Dan Gilroy. Com Jake Gyllenhaal, Bill Paxton, Rene Russo e Riz Ahmed.

O INFORMANTE – 1999
Dirigido por Michael Mann. Com Al Pacino, Russell Crowe, Christopher Plummer, 
Diane Venora e Philip Baker Hall.

O JORNAL – 1994
Dirigido por Ron Howard. Com Michael Keaton, Marisa Tomei, Bernie White e Glenn Close.

SÍNDROME DA CHINA – 1979
Dirigido por James Bridges. Com Jane Fonda, Jack Lemmon e Michael Douglas.

TODOS OS HOMENS DO PRESIDENTE – 1976
Dirigido por Alan Pakula. Com Dustin Hoff man, Robert Redford e Jack Warden.

9) Indicações de Livros

Obras que abordam o comportamento da imprensa ou que são referências no 
jornalismo.

A Era do Escândalo
Mário Rosa – Geração Editorial – 2003

A Prática da Reportagem
Ricardo Kotscho – Editora Ática – 2000

A Sangue Frio
Truman Capote – Companhia das Letras – 2003

Detonando a Notícia – Como a mídia corrói a democracia americana
James Fallows – Editora Civilização Brasileira – 1997

Do Golpe ao Planalto – Uma vida de repórter
Ricardo Kotscho – Companhia das Letras – 2006

Fama & Anonimato
Gay Talese – Companhia das Letras – 2004
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Jornalismo Canalha
José Arbex Jr. – Editora Casa Amarela – 2003

Muita Sorte e Pouco Juízo
José Roberto de Alencar – Editora Ateliê Editorial – 2002

Na Arena – Vitória, Derrota e Recomeço
Richard Nixon – Editora Siciliano – 1991

O Repórter do Século
José Hamilton Ribeiro – Geração Editorial – 2006

Quem Tem Medo da Imprensa? Como e Quando Falar com Jornalistas – Manual de 
Mídia Training
Regina Villela – Editora Ciência Moderna – 2008

Sorte e Arte – Como foram feitas algumas reportagens que você leu
José Roberto de Alencar – Editora Alfa-Omega – 1999

Todos os Homens do Presidente
Carl Bernstein & Bob Woodward – Editora Francisco Alves – 2008
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NORMAS PARA REDAÇÃO

Critérios de uniformização dos textos das publicações da Assessoria de Comunica-
ção e Imprensa: Jornal Unesp, Portal Unesp e Guia de Profi ssões.

1) Textos em geral

Devem ser objetivos e didáticos, buscando tornar o assunto compreensível para o 
leitor médio - que tanto no caso do portal quanto do jornal não é, em sua maioria, 
o acadêmico ou o especialista. Umas das preocupações básicas é evitar o jargão 
utilizado nas diversas áreas e explicar os conceitos mais complexos relacionados à 
atividade do pesquisador. 
Os textos devem ter leads, ou seja, conter no primeiro parágrafo as informações 
essenciais de uma notícia (quem, quando, onde, como e porquê).

2) Câmpus

A palavra é escrita aportuguesada, ou seja, com acento e sem mudança de grafi a 
no caso de citação no plural. Exemplos: “O câmpus de Araraquara...”, “O projeto 
benefi cia os câmpus de Rosana e Tupã...”

3) Siglas

- Redação das siglas - As siglas com até três letras, sejam elas pronunciadas como 
palavras ou letra por letra, são redigidas apenas com maiúsculas. Exemplos: SUS, 
CO. A partir de quatro letras, as siglas pronunciáveis como palavras são escritas em 
caixa alta e baixa. Exemplo: Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo). Já as siglas pronunciadas letra por letra são grafadas apenas com 
maiúsculas. Exemplo: INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

- Sigla da Unesp - A sigla da Unesp é sempre redigida em negrito nos textos das 
notícias. Nos títulos, linhas fi nas, legendas e olhos, a sigla fi ca no mesmo padrão 
do resto do texto. Os órgãos ligados à Unesp que incorporam essa sigla (Fundu-
nesp, Vunesp) seguem a regra geral, ou seja, são escritas sem destaque. Exceção: 
a palavra Unesp deixa de ser escrita em negrito quando integra o nome das mídias 
da Assessoria de Comunicação e Imprensa (Jornal Unesp, Portal Unesp) ou quando 
faz parte de nomes de programas ou projetos, por exemplo, Programa Unesp de 
Racionalização de Energia.



40

- Colocação das siglas da Unesp e de outras instituições - No caso da Unesp , suas 
unidades e órgãos, colocamos em primeiro lugar o nome por extenso e, em segui-
da, a sigla. Exemplo: Faculdade de Ciências e Letras (FCL), câmpus de Araraquara. 
Para as demais instituições, a sigla é redigida antes e, depois, é escrito o nome por 
extenso. Exemplo: Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior). 
Exceções: Em alguns casos mais conhecidos, mantemos a grafi a ofi cial da própria 
instituição. Exemplos: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e 
Tecnológico), UnB (Universidade de Brasília).

- Uso de siglas em textos mais curtos - Em casos de textos mais enxutos, como no-
tas e releases, quando a menção a determinada unidade ou entidade ocorre apenas 
uma vez, é facultado, por economia de espaço, mencionar o nome dessa unidade 
ou entidade sem usar a sigla.

4) Palavras em maiúsculas e minúsculas

- Universidade - A palavra Universidade sempre irá em maiúscula quando se referir 
à Unesp .

- Órgãos da Universidade - Quando algum órgão da Unesp é devidamente especi-
fi cado, deve ser redigido em caixa alta e baixa. Exemplos: Departamento de Saúde 
Pública, Pró-reitoria de Pesquisa. Quando é mencionado de forma genérica, fi ca em 
minúsculas. Exemplo: “o departamento do professor Silva...”, “A pró-reitoria busca 
recursos...”

- Cargos e funções - Todos os cargos e funções da Universidade são escritos em 
minúsculas. Exemplos: reitor, diretor, chefe do Departamento de Música etc.

- Nomes de cursos - Em caixa alta e baixa. Exemplo: “Os alunos de História do câm-
pus de Franca...”. São escritas em minúsculas as especifi cações dos cursos. Exem-
plo: “O bacharelado em Matemática...”, “Cursou pós-graduação em Ortopedia...”

5) Designação de docentes

A designação de um professor deve ser genérica e não deve envolver titulação ou 
posição na carreira (professor doutor, professor titular, professor adjunto). No 
entanto, sempre deverá ser informada a especialização do docente. Exemplo: “O 
professor Antonio Alves, paleobiólogo, vai estudar...”
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5) Alunos

Sempre que possível, mencionar o ano e o curso em que eles estão matriculados, 
assim como a idade. Exemplos: “Carlos Prates, 23, terceiranista de Medicina...”, 
“Maria Alves, 25, aluna do quarto ano de Ciências Sociais...”

6) Nomes de homens e mulheres

- Quando a menção em relação a eles ou elas se repete num texto, aconselha-se a 
utilizar o nome ou o sobrenome de acordo com a maneira como são mais conheci-
dos na comunidade da Unesp. Pode-se mencionar um professor, aluno ou funcioná-
rio pelo apelido, que deve ser grafado entre aspas.

7) Palavras de origem estrangeira

Palavras de origem estrangeira não são mais grafadas em itálico. Exemplos: so� wa-
re, per capita, stricto sensu. 
Exceção: a grafi a referente à classifi cação científi ca dos seres vivos (feita em latim) 
Exemplo: Aedes aegypti .

8) Mídias e publicações

- Títulos de teses, dissertações, livros, revistas e publicações em geral, fi lmes, peças, 
obras de arte em geral, CDs, DVDs e mídias digitais - São redigidos em itálico, ape-
nas com a primeira palavra escrita com caixa alta e baixa. Exemplo: “O pesquisador 
defendeu a dissertação A memória paulista na década de 1950...”

- Títulos de trabalhos - No caso do Portal Unesp, os títulos de trabalhos como teses 
e dissertações são sempre redigidos na íntegra. No Jornal Unesp, pode-se dispensar 
essa menção.

- Revistas científi cas - Quando mencionadas, devem ser acompanhadas do número 
da edição, volume (quando for o caso), mês (ou outro período, por exemplo, bimes-
tre ou semestre) e ano.

- Livros - Nos textos em geral, a citação a um livro deve ser acompanhada da men-
ção a sua editora. Nas resenhas, além da editora, são mencionados também o nome 
do tradutor, o número de páginas e o preço.
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9) Títulos de eventos e projetos

- Eventos - Os títulos de eventos são escritos com todas as palavras em caixa alta 
e baixa, enquanto seu tema, se fi zer parte da denominação, é redigido entre aspas, 
apenas com a primeira em caixa alta e baixa. Exemplo: XIX Conferência de Biotec-
nologia - “Novas perspectivas no Brasil”.

- Projetos - Redigidos em caixa alta e baixa, sem aspas. Exemplo: “O Projeto Ciência 
na Unesp vai enfatizar novas propostas...”.

10) Numerais

- Os numerais pronunciáveis numa única palavra serão grafados por extenso. 
Exemplos: um, vinte, quarenta, cem, mil. Numerais pronunciáveis em mais de uma 
palavra são expressos com números. Exemplos: 21, 77.

- Numerais referentes a milhar, milhão, bilhão etc. são escritos de forma mista, ou 
seja, a primeira palavra é escrita em numerais e a segunda, por extenso. Exemplos: 
1 milhão, 200 bilhões, 34 mil, 765 bilhões.

- Para facilitar a leitura, numerais que não envolvam cifras redondas devem ser 
escritos preferencialmente com vírgula. Exemplo: 2,5 milhões, 1,3 bilhão.

- Já nos casos de quantidades muito específi cas, os valores devem ser descritos 
com numerais. Exemplo: “O custo da obra foi de R$ 342.447.

- Séculos são grafados em números romanos. Exemplo: século XXI.

11) Moeda

- A menção a centavos geralmente é desnecessária - para facilitar a leitura, é melhor 
redigir cifras sem eles. Exemplo: “O livro custa R$ 54.”

- Escrevemos apenas as siglas das moedas mais conhecidas entre nós (R$ para o 
real, US$ para o dólar e € para o euro). As demais moedas são redigidas por ex-
tenso: iens, yuans etc. Exceção: apenas redigiremos as siglas de moedas menos 
conhecidoas se elas forem muito mencionadas em um texto.

- Valores em moedas grafados com a sigla correspondente (R$, US$...), envolven-
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do valores até 999, são escritos em numeral. Exemplos: R$ 32, US$ 500. A partir 
de 999, quando referentes a números redondos, a primeira palavra é redigida em 
numeral e a segunda, por extenso. Exemplos: R$ 3 mil, US$ 7 milhões.

12) Títulos e subtítulos

Os critérios para títulos e subtítulos das notícias serão adequados para cada mídia 
(portal, jornal, guia). No entanto, devem seguir o padrão da ordem direta e sinte-
tizar a informação principal contida no texto da matéria, enfatizando, sempre que 
possível, o que há de inédito no seu conteúdo.

13) Intertítulos

O intertítulo será grafado em negrito, alinhado à esquerda e colocado em linha úni-
ca. Entre o fi m de um parágrafo e o intertítulo, há uma linha em branco.
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SOBRE CÂMPUS/CAMPI

Em torno das grafi as CAMPUS , CAMPUS E CÂMPUS .

Profa. Dra. Maria Helena de Moura Neves *

Informações iniciais:

1) O Vocabulário ortográfi co da língua portuguesa , da Academia Brasileira de 
Letras (4 ed. 2004), que é o registro ofi cial das palavras do português do Brasil, não 
registra campus nem campus nem câmpus.

2) O Dicionário Aurélio – Século XXI coloca a entrada “campus” sem acento, sem 
itálico, e com a indicação (uma fl echa) de que se trata de estrangeirismo. Quanto à 
etimologia, indica: [ Lat ., pelo ingl . amer .]. Registra como plural: “ campi ( lat .)”. 
Não há exemplos.

3) O Dicionário Houaiss coloca a entrada “ campus ” (em itálico), sem acento. Quan-
to à etimologia, indica [ lat .], e, mais adiante, especifi ca: “ campus nom. sing . de 
campus, i ”. Para o plural, registra: “ campi ( lat .)”. Não há exemplos.

4) O jornal O Estado de S. Paulo usa sempre câmpus (com acento, como recomenda 
seu Manual de Redação), enquanto o jornal Folha de S. Paulo usa, em geral, cam-
pus (sem acento): no site da Folha de S. Paulo , entre 2000 e 2007 encontrei, em 
2404 ocorrências, apenas 3 casos de câmpus , com acento) .

Discussão da questão

A longa discussão de que tem sido objeto a adoção da grafi a da palavra câmpus / 
campus / campus tem estado baseada na origem latina do termo e na questão do 
aportuguesamento ou nãoaportuguesamento de sua forma no registro escrito.

O acompanhamento da discussão (pela imprensa escrita ou em meio eletrônico) 
mostra uma série de equívocos de interpretação:

1º equívoco - Considerar que só “houve” aportuguesamento de uma palavra (isto é, 
que se pode escrever uma palavra em forma conformada à grafi a portuguesa) quan-
do uma determinada grafi a já está registrada em tal ou tal obra de referência.



45

Se o fato de uma grafi a estrangeira com adaptação ao vernáculo estar abrigada em 
dicionário ou vocabulário pode, sim, ser invocada como forte sinal de aportuguesa-
mento da palavra, por outro lado o fato de ela não estar abrigada nessas obras não 
pode ser invocado como sinal de impossibilidade de uso da forma aportuguesada, 
porque é a partir do uso que os registros lexicográfi cos são feitos (e, em geral, a 
longos intervalos).

Difi cilmente uma forma aportuguesada terá entrado em um dicionário sem nunca 
ter sido tentada pelos usuários a adaptação à grafi a portuguesa. O registro ofi cial 
da conformação de uma palavra ao vernáculo já é o atestado de que ela é corrente 
na língua.

2º equívoco - Considerar essa palavra (especialmente tendo em vista a acepção que 
ela tem em português) como, simplesmente, de origem latina.

São duas as questões:

a) Essa palavra não está na nossa língua por via daquela derivação histórica (e 
popular) do latim para o português pela qual vieram, em geral, as nossas palavras 
(exemplos: lobo, mesa , mar ), como língua neolatina que o português é. A palavra 
foi incorporada muito mais tardiamente, quando se tornou necessário denominar 
a área que compreende as construções e os diversos terrenos que constituem um 
espaço universitário (o que, obviamente, não havia, ainda, no Império Romano).

A primeira evidência disso é que a palavra mantém a forma em - us (vinda do nomi-
nativo latino), enquanto as palavras latinas que entraram por ocasião da formação 
da língua portuguesa vieram, na sua derivação natural, pelo acusativo: no caso, o 
acusativo era campum (plural campos ), que daria campo , assim como temos lobo , 
fumo , longo , todo.

b) Outro dado histórico importante, no caso dessa palavra, é que, embora sua 
forma seja latina, a fonte da importação foi o inglês, e não o latim, do mesmo modo 
que ocorreu, por exemplo, com a palavra bônus . O inglês, que não é uma língua 
latina, freqüentemente vai buscar palavras no latim para denominação de coisa 
novas , e as vai buscar no nominativo, o caso em que a palavra aparece no dicioná-
rio, já que se trata de um empréstimo, e não de uma derivação histórica, que tem 
procedimentos naturalmente instituídos no próprio processo (por exemplo, o caso 
lexicogênico , para o italiano, foi o nominativo, e, para nós, foi o acusativo).
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3º equívoco - Considerar natural a existência de um plural campi , em português.

O plural latino do nominativo campus é, de fato, campi , e é esse o plural que uma 
pessoa adotará se continuar considerando campus uma palavra “estrangeira”, uma 
palavra de forma latina, e não da língua portuguesa (o que, pelas nossas normas, 
costuma vir indicado com uma marca gráfi ca especial, em geral o itálico).

Nesse particular, não vou comparar campus com lupus (que também tem o nomi-
nativo plural em –i , porque é uma palavra latina do mesmo tema), já que lupus veio 
pelo acusativo ( lupum > lobo ; plural formado em português: lobos ), enquanto 
campus , como já observei, é uma palavra decalcada pelo nominativo. Mas vou 
comparar essa palavra com outras palavras latinas (de outro tema) em - us que, 
no português, também deram palavras terminadas em - us (exemplos: lat . onus , 
munus ; port . ônus , múnus ), e não porque elas tenham vindo do nominativo, mas 
porque eram do gênero neutro, e todas as palavras desse gênero tinham o acusati-
vo igual ao nominativo (no caso, também em -us ).

O plural latino dessas palavras (nominativo e acusativo) era onera e munera , respec-
tivamente, mas ninguém pode sequer imaginar que um falante do português, mesmo 
tratando-se de um usuário de um campo de especialidade, precisaria saber disso para 
pluralizar esses substantivos. Do mesmo modo ninguém defenderia o plural bôni , 
para bônus . Pelas regras ortográfi cas do Brasil, as palavras com o singular terminado 
em sílaba átona de fi nal s não se alteram no plural: ( o/a; os/as) ceres , lápis , tênis , 
ânus , bônus , íctus , ônus , múnus , tônus (esta última, de origem grega).

Quanto ao plural, ainda resta uma observação. O inglês criou, segundo a índole da 
língua, ao lado do plural latino campi , o plural campuses assim como criou bonu-
ses e viruses , para as palavras latinas bonus e vírus . Ressalte-se que, em inglês, é 
comum que os empréstimos latinos já sejam acolhidos com suas formas singular 
e plural, mas isso não impede a formação de plurais vernáculos (são exemplos os 
neutros latinos: continuum , plural continua , coexistindo com continuums ; datum 
, plural data , coexistindo com datums ; memorandum , plural memoranda , coe-
xistindo com memorandums ). A pergunta fi nal, quanto ao plural de campus , é se 
alguém ousaria propor que nossa importação da palavra fosse completa, inclusive 
do plural campuses , ao lado de campi .

Indicações conclusivas:

1) Câmpus é um termo latino trazido à língua portuguesa para aplicação a um campo 
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de especialidade, mas, pela própria acepção, tornou-se termo corrente, o que faz 
esperar sua incorporação à norma gráfi ca da língua.

2) Como forma de origem latina, essa palavra tem naturalmente a feição de palavra portu-
guesa, e facilmente se coloca entre outras semelhantes no rol de substantivos da língua.

3) Segundo as regras ofi ciais de acentuação, o acento circunfl exo é o sinal necessá-
rio para indicar que se trata de palavra paroxítona, já que as palavras portuguesas 
terminadas em -u (s) não-acentuadas são oxítonas. A partir daí, o plural é câmpus , 
igual ao singular (como bônus , íctus , vírus ).

4) Por outro lado, o uso de palavras estrangeiras é corrente no português, como em 
qualquer outra língua. Desse modo, a palavra latina campus (sem circunfl exo) está 
em textos do português, a ela correspondendo o plural campi , mas ambas as formas 
têm de sempre ser entendidas como da língua latina, e, como tal, registradas com tipo 
especial de fonte, por exemplo o itálico. Essa decisão implica entendê-las não ape-
nas como estrangeiras mas ainda como de uso em língua de especialidade, de modo 
similar ao que ocorre com tantos termos e expressões da linguagem do Direito, por 
exemplo data venia , ex consensu , ex contractu , habeas data , habeas corpus .

Esse entendimento, porém, não é tão pacífi co, e por duas razões:

a) o Direito é um campo que, herdeiro do Direito Romano, adota, literalmente, termos 
latinos para nomear conceitos jurídicos: por exemplo, enquanto uma obra leiga eventu-
almente fala de conceitos muito divulgados tentando aportuguesar a forma da expres-
são (como se tem feito na grafi a com hífen habeas-corpus ), as obras de especialidade 
necessariamente manterão a forma latina, como um verdadeiro nome próprio;

b) é diferente o que ocorre com o termo câmpus , que, embora tenha aplicação 
em um campo de sentido particular (não nomeia todo “espaço aberto”, só o das 
universidades / faculdades), tem, hoje, uso bastante corrente (feito o cálculo para o 
jornal Folha de S. Paulo , essa palavra foi usada quase uma vez por dia, nos últimos 
oito anos), o que não é o caso de verdadeiros termos de especialidade.

* Maria Helena de Moura Neves é docente aposentada do Departamento de Lingüística da Faculdade de Ciências 
e Letras da UNESP, câmpus de Araraquara, autora de Gramática de usos do Português , publicado pela Editora 
da UNESP. É docente da Universidade Presbiteriana Mackenzie e pesquisadora do CNPq (Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi co e Tecnológico).



48

UNESP EM SIGLAS

Unidades Universitárias
Sigla Nome da Unidade Câmpus
FMVA Faculdade de Medicina Veterinária Araçatuba
FOA Faculdade de Odontologia Araçatuba
FCF Faculdade de Ciências Farmacêuticas Araraquara
FCLAr Faculdade de Ciências e Letras Araraquara
FOAr Faculdade de Odontologia Araraquara
IQAr Instituto de Química Araraquara
FCLAs Faculdade de Ciências e Letras Assis
FAAC Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação Bauru
FC Faculdade de Ciências Bauru
FEB Faculdade de Engenharia Bauru
FCA Faculdade de Ciências Agronômicas Botucatu
FMB Faculdade de Medicina Botucatu
FMVZ Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia Botucatu
IBB Instituto de Biociências Botucatu
FCAT Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas Dracena
FCHS Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Franca
FEG Faculdade de Engenharia Guaratinguetá
FEIS Faculdade de Engenharia Ilha Solteira
FCAV Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias Jaboticabal
FFC Faculdade de Filosofi a e Ciências Marília
FCT Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente
IB Instituto de Biociências Rio Claro
IGCE Instituto de Geociências e Ciências Exatas Rio Claro
ICT Instituto de Ciência e Tecnologia São José dos Campos
Ibilce Instituto de Biociências Letras e Ciências Exatas São José do Rio Preto
IA Instituto de Artes São Paulo
IB/CLP Instituto de Biociências/Câmpus do Litoral Paulista São Vicente
ICTS Instituto de Ciência e Tecnologia Sorocaba
FCE Faculdade de Ciências e Engenharia Tupã
 
Câmpus Experimentais
Sigla Nome da Unidade Câmpus
CEI Câmpus Experimental de Itapeva Itapeva
CEO Câmpus Experimental de Ourinhos Ourinhos
CERe Câmpus Experimental de Registro Registro
CERo Câmpus Experimental de Rosana Rosana
CESJBV Câmpus Experimental de São João da Boa Vista São João da Boa Vista
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Centros Interunidades
Sigla Nome da Unidade Câmpus
CAUnesp Centro de Aquicultura da Unesp Jaboticabal
CEA Centro de Estudos Ambientais Rio Claro
CEVAP Centro de Estudos Venenos e Animais Peçonhentos Botucatu
CERAT Centro de Raízes e Amidos Tropicais Botucatu
CRTVCE Centro de Rádio e Televisão Cultural e Educativa Bauru
IFT Instituto de Física Teórica São Paulo

Colégios Técnicos
Sigla Nome da Unidade Câmpus
CTA Colégio Técnico Agrícola José Bonifácio Jaboticabal
CTIG Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá Guaratinguetá
CTIB Colégio Técnico Industrial Prof. Isaac Portal Roldán Bauru

Institutos Especiais
Sigla Nome da Unidade Câmpus
CENEPP Centro de Estudos e Pesquisas Pedagógicas Bauru
IBTEC Instituto de Biotecnologia Bauru
IEAMar Instituto de Estudos Avançados do Mar São Vicente
IPPRI Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais São Paulo

Institutos de Pesquisa
Sigla Nome da Unidade Câmpus
CAOE Centro de Assistência Odontológica a Excepcionais Araçatuba
CEATOX Centro de Assistência Toxocológica Botucatu
CEAO Centro Est. Asses. e Orient. Educ. “Dante Moreira Leite” Araraquara
CEAPLA Centro de Análises e Planejamento Ambiental Rio Claro
Cedap Centro de Documentação e Apoio a Pesquisa Assis
CEES Centro de Estudos da Educação e da Saúde Marília
CEIS Centro de Estudos de Insetos Sociais Rio Claro
CIE Centro de Isótopos Estáveis Ambientais da Vida Botucatu
CME Centro de Microscopia Eletrônica Botucatu
CIS Centro Jurídico Social Franca
COB Centro de Oncologia Bucal Araçatuba
CPA Centro de Psicologia Aplicada Assis
CPA Centro de Psicologia Aplicada Bauru
NAC Núcleo de Atendimento a Comunidade Araraquara
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Hospitais
Sigla Nome da Unidade Câmpus
HCB Hospital das Clínicas de Botucatu Botucatu
HVA Hospital Veterinário “Luiz Quintilhiano de Oliveira” Araçatuba
HV Hospital Veterinário de Botucatu Botucatu
HV Hospital Veterinário Governador Laudo Natel Jaboticabal
 
Fazendas
Sigla Nome da Unidade Câmpus
FEPE Fazenda Ensino Pesquisa e Extensão - Edgárdia Botucatu
FEPE Fazenda Ensino Pesquisa e Extensão - Lageado Botucatu
FEPE Fazenda Ensino Pesquisa e Extensão - São Manuel Botucatu
FEPE Fazenda Ensino Pesquisa e Extensão Ilha Solteira
FEPE Fazenda Ensino Pesquisa e Extensão Jaboticabal
 
Centros Interdepartamentais
Sigla Nome da Unidade Câmpus
CEMAP Centro de Mapeamento Pres. Prudente
 
Fundações
Sigla Nome da Unidade Câmpus
FUNVET Fundação de Apoio aos Hospitais Veterinários Botucatu
FAEPO Fundação Araraquara de Ensino Pesq. em Odontologia Araraquara
FUNDACT Fundação de Ciência e Tecnologia e Ensino Pres. Prudente
FDCT Fundação para Desenvolvimento Científi co e TecnológicoGuaratinguetá
FAMESP Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar Botucatu
FUNDUNESP Fundação para o Desenvolvimento da Unesp São Paulo
EDUNESP Fundação Editora da Unesp São Paulo
FEPISA Fundação de Ensino e Pesquisa Ilha Solteira
FEPAF Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais Botucatu
Funep Fundação Estudos e Pesquisa em Agron. Med. Veter. e Zoot. Jaboticabal
FUNDIBIO Fundação do Instituto de Biociências Botucatu
VUNESP Fundação para o Vestibular da Unesp São Paulo
 
Unidades Administrativas

Sigla Nome da Unidade Câmpus
AGBa Administração Geral de Bauru Bauru
AGBo Administração Geral de Botucatu Botucatu
RUNESP Reitoria da Unesp São Paulo
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NORMAS DE CONTEÚDO DO PORTAL UNESP

Portaria Unesp-72, de 14-2-2014

Dispõe sobre normas para publicação e manutenção de conteúdos do Portal Unesp
A Vice-Reitora, no Exercício da Reitoria da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”, considerando o disposto nos incisos II e III do artigo 24 do Regi-
mento Geral da UNESP, expede a seguinte Portaria:

Artigo 1º – A presente Portaria estabelece normas e diretrizes para a publicação e a 
manutenção de conteúdos no âmbito de todo o Portal Unesp.

Artigo 2º – Para os efeitos da presente Portaria, consideram-se as seguintes defi nições:
I – “Unidade”: cada uma das unidades universitárias, câmpus experimentais, uni-
dades auxiliares, unidades complementares, fundações associadas, pró-reitorias e 
demais órgãos da Reitoria;
II – “conteúdo”: conjunto de informações veiculadas através de textos, imagens e 
meios audiovisuais, compreendendo inclusive seus padrões de apresentação;
III – “domínio”: rede de servidores e de computadores ligada à internet, geralmente 
representada por meio de um nome que substitui o uso de sequências numéricas, 
como, por exemplo, unesp.br;
IV – “subdomínio”: rede de servidores e de computadores que funciona como rami-
fi cação de um domínio, geralmente representada por meio de um nome derivado do 
nome do domínio;
V – “mídias sociais”: sistemas desenvolvidos para permitir a interação social a partir 
do compartilhamento de informação em diversos formatos, possibilitando a publi-
cação de conteúdos por qualquer pessoa com acesso à internet; e 
VI – “link” ou “enlace” ou “ligação”: recurso aplicado a página de internet, e associado 
a trecho de texto ou a imagem, para funcionar como remissão da navegação para 
uma outra página hospedada dentro ou fora do domínio em que está a página inicial.

Artigo 3º – O Portal Unesp corresponde ao conjunto de todas as páginas de inter-
net hospedadas no domínio unesp.br, que é administrado pela Reitoria, e também 
em todos os seus subdomínios, que são administrados pelas Unidades.

Parágrafo único. No âmbito do Portal Unesp, a denominação “Portal” deve ser usa-
da exclusivamente em referência à página de abertura do domínio unesp.br.
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Artigo 4º – Os objetivos do Portal Unesp são:
I – assegurar a presença institucional da Unesp na Internet em padrões de efi ciên-
cia comunicacional e em consonância com as fi nalidades institucionais da Uni-
versidade no que diz respeito ao Ensino, à Pesquisa, à Extensão Universitária e à 
Gestão, bem com a Missão, os Princípios e os Objetivos estabelecidos no Plano de 
Desenvolvimento Institucional da Unesp;
II – proporcionar na internet a visibilidade da produção científi ca, tecnológica e cultu-
ral da Unesp e o acesso a informações acadêmicas e técnico-administrativas de inte-
resse público da Universidade, conforme os artigos 7º e 8º da Lei Federal 12.527/2011 
e artigo 10º do Decreto 58.052/2012 do Governo do Estado de São Paulo;
III – consolidar o domínio unesp.br e seus respectivos subdomínios como um espa-
ço unifi cado, integrado e exclusivo do acervo de informações acadêmicas e técnico-
-administrativas da Universidade;
IV – otimizar a divulgação realizada por outros meios de comunicação da Universidade; e
V – promover a integração crescente da Unesp ao contexto das sociedades do co-
nhecimento, de modo a viabilizar, com a comunidade externa, interfaces crescentes e 
adequadas aos seus desafi os institucionais e, com a comunidade interna, um ambiente 
organizacional voltado para a proatividade e estimulador da criatividade.
Artigo 5º – Compete à Assessoria de Comunicação e Imprensa da Reitoria (ACI) a coor-
denação da gestão de conteúdo do Portal Unesp por meio das seguintes atribuições:

I - supervisionar a publicação e a manutenção de conteúdos da página do portal 
(domínio unesp.br) e orientar os responsáveis das unidades;
II - orientar Pró-reitorias, Assessorias, outras instâncias da Administração Cen-
tral e as Unidades, em vista do cumprimento das normas da presente Portaria 
e dos padrões de disponibilização de conteúdos a serem criados por meio de 
Instruções Normativas;
III – organizar atividades de treinamento de servidores designados pelas Unida-
des para atuar na publicação e manutenção de conteúdos de seus respectivos 
subdomínios do Portal Unesp;
IV – apreciar e, quando for o caso, com encaminhamento de proposta ao Reitor, 
os assuntos encaminhados à Administração Central relativos à publicação ou à 
manutenção de conteúdos do Portal Unesp;
V – elaborar e manter indicadores do Portal Unesp e submetê-los à apreciação 
do Reitor, quando solicitado;
VI – propor ao Reitor a criação de grupos de trabalho temporários para analisar 
problemas e necessidades cuja solução exija abordagem multidisciplinar ou de 
diferentes instâncias;
VII – propor ao Reitor a alteração das normas previstas na presente Portaria 
para aperfeiçoar o desempenho do Portal Unesp e para adequá-las à Política de 
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Comunicação Institucional prevista pelo Objetivo VII da Dimensão 5.6 do Plano 
de Desenvolvimento Institucional da Unesp.

§ 1º - Sempre que houver implicações no âmbito da Tecnologia de Informação, as 
atribuições defi nidas no presente artigo deverão ser exercidas em consonância 
com as normas e diretrizes do Comitê Superior de Tecnologia da Informação (CSTI), 
cabendo à Assessoria de Comunicação e Imprensa, por meio da Assessoria de Infor-
mática, solicitar orientação ou apreciação de propostas àquele colegiado.

Artigo 6º – A responsabilidade pela publicação e manutenção de conteúdos do Portal 
Unesp deverá ser pautada pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e efi ciência estabelecidos pelo artigo 37 da Constituição  Federal, tendo 
em vista, inclusive, as disposições do §6º desse citado artigo, que prevê a responsabi-
lização de agentes da Administração Pública nos casos de dolo ou culpa.

Artigo 7º – Assessoria de Comunicação e Imprensa (ACI) é responsável pela publi-
cação e manutenção de todo o conteúdo da página de abertura do Portal Unesp e o 
do subdomínio que lhe corresponde.

Artigo 8º – As administrações das Unidades são responsáveis pela publicação e 
manutenção de todo o conteúdo hospedado em seus respectivos subdomínios do 
Portal Unesp.

Artigo 9º – Sem prejuízo de sua responsabilidade em instância superior, as adminis-
trações das Unidades podem designar servidores como responsáveis em primeira 
instância pela publicação e manutenção de conteúdos hospedados em seus respec-
tivos subdomínios.
§ 1º – A designação prevista no caput do presente artigo deverá ser formalizada de 
modo a defi nir o conjunto de  páginas de seu respectivo subdomínio para as quais, 
especifi camente, se estabelece responsabilidade em primeira instância.
§ 2º – O expediente da designação a que se refere o parágrafo anterior deverá 
mencionar e ter como anexo a presente Portaria, e deverá também ressaltar a ne-
cessidade do fi el cumprimento dos preceitos de responsabilidade da Administração 
Pública, estabelecidos pela Constituição Federal em seu artigo 37 e de seu § 6º.
§ 3º – Os servidores designados nos termos do presente artigo não responderão 
pelos conteúdos que lhes forem encaminhados para publicação pelos canais admi-
nistrativos competentes ou por meio dos trâmites estabelecidos pela Administração 
da Unidade, desde que observadas as disposições do artigo 10, incisos II e III.
§ 4º – As designações estabelecidas nos termos do caput do presente artigo deverão ser 
comunicadas imediatamente à Assessoria de Comunicação e Imprensa da Reitoria.
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Artigo 10 – Só serão admitidos para publicação no Portal Unesp os conteúdos que 
obedeçam a todas as três condições a seguir:

I – sejam destinados às fi nalidades institucionais de Ensino, Pesquisa, Extensão 
Universitária e Gestão da Universidade; II – sejam encaminhados para publica-
ção por meio dos canais administrativos competentes ou por meio de trâmites 
específi cos que tenham sido estabelecidos pela Administração da Unidade, que 
tenham identifi cação de autoria, seja esta de docente, de servidor técnico-admi-
nistrativo ou de instância didático-científi ca ou administrativa da Unesp;
III – mediante autorização expressa da Administração da Unidade, a publicação 
de material de autoria externa aos quadros Docente e Técnico-administrativo da 
Universidade.

Artigo 11 – Todo material publicado no Portal Unesp deve apresentar data de publica-
ção e identifi cação de autoria pessoal ou de instância administrativa ou didático-cien-
tífi ca responsável pelo seu encaminhamento para publicação, e, nos casos de textos 
didáticos, científi cos ou opinativos, com indicação de e-mail do autor para contato.

Artigo 12 – O Portal Unesp hospedará páginas pessoais somente para docentes e 
pesquisadores, os quais terão inteira responsabilidade sobre elas, conforme artigo 
4º, que deverão ser formatadas conforme o modelo estabelecido para essa fi nalida-
de, previsto no artigo 14.

Artigo 13 – Não serão permitidas no Portal Unesp e em seus subdomínios páginas 
destinadas a conteúdos de pessoas físicas que não sejam docentes da Unesp ou de 
entidades que não pertençam à estrutura organizacional da Universidade, defi nida 
em seu Estatuto.

Artigo 14 – As páginas hospedadas no Portal Unesp devem seguir a padronização 
visual institucional para internet disponível na área de Imprensa do Portal Unesp.

Artigo 15 – A fi m de assegurar a padronização visual a que se refere o artigo 14, 
a publicação de conteúdos no Portal Unesp será feita por meio de ferramenta de 
gestão de conteúdos, implantada com base em normas estabelecidas pelo Comitê 
Superior de Tecnologia de Informação da Unesp (CSTI).
§ 1º – As páginas hospedadas no Portal Unesp cujos conteúdos não puderem, defi -
nitiva ou circunstancialmente, ser publicados por meio de ferramenta de publicação 
provida pela Administração, deverão ser formatadas com base nos padrões visuais 
a que se refere o artigo 14, desde que aprovada pela Assessoria de Comunicação e 
Imprensa.
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Artigo 16 – A utilização de logotipos institucionais em imagens a serem publicadas 
em páginas do Portal Unesp deverá seguir as normas da Identidade Visual da Uni-
versidade, que estão disponíveis na área de Imprensa do Portal Unesp.

Artigo 17 – A publicação de informações sobre a Universidade em domínios exter-
nos por meio de mídias sociais só será permitida para a fi nalidade exclusiva de 
divulgação sucinta de ações acadêmicas ou administrativas, em caráter de notícia, 
com possibilidade de relacionamento interativo com o público interno ou externo.
§ 1º – Para assegurar o cumprimento do objetivo defi nido no inciso III do artigo 4º 
da presente Portaria, a divulgação prevista no caput deste artigo deverá ser devida-
mente referenciada com links para os conteúdos correlatos hospedados no Portal 
Unesp.
§ 2º – Para assegurar a fi el observância dos preceitos de responsabilidade da 
Administração Pública mencionados no artigo 6º e as disposições do artigo 10º, a 
divulgação prevista neste artigo só poderá ser realizada em condições que garan-
tam o pleno controle dos conteúdos postados por internautas e visitantes, evitando 
o risco de veiculação de textos e imagens não condizentes com os objetivos institu-
cionais da Universidade.

Artigo 18 – Os enlaces para conteúdos externos só serão permitidos no Portal 
Unesp para fazer remissão a domínios de instituições cujos objetivos sejam estrita-
mente compatíveis com os de Ensino, Pesquisa, Extensão Universitária e Gestão da 
Unesp, e deverão ser formalmente autorizadas pela Administração das Unidades.
§ 1º – Serão excepcionalmente permitidos enlaces para domínios não abrangidos 
nos termos do caput do presente artigo nos casos de patrocínios, apoios, convênios 
e outras parcerias ofi cializadas, desde que as remissões sejam formalmente auto-
rizadas pela Administração das Unidades e apresentadas em páginas internas dos 
respectivos subdomínios.
§ 2º – No caso de os enlaces previstos no parágrafo anterior serem aplicados a 
logotipos, estes não poderão ser apresentados com dimensões superiores às de 
logotipos de outras instituições.
§ 3º – Os enlaces direcionados para fora do Portal Unesp devem ser confi gurados para 
que seja aberta em nova janela de navegação a página para a qual foi feita a remissão.

Artigo 19 – As páginas do Portal Unesp cujos conteúdos sejam de interesse permanente 
do público interno ou externo devem ter endereços eletrônicos igualmente permanentes.

Artigo 20 – Devem ser evitados, na medida do possível, principalmente para infor-
mações didático-científi cas, conteúdos publicados na forma de arquivos de docu-
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mentos, uma vez que sua mera disponibilização desestimula a navegação e difi culta 
a efi cácia do objetivo de ampliar a visibilidade pública da Instituição.

Parágrafo único. No caso de teses, dissertações e trabalhos científi cos originalmen-
te publicados por revistas especializadas em formato de arquivo de documento 
– por exemplo, o PDF –, convém disponibilizar seus respectivos enlaces em páginas 
que contenham apresentações sumárias de seus conteúdos.

Artigo 21 – Deve ser evitado sempre que possível, nas páginas do Portal Unesp, o 
uso de recursos de animação, como fl ash e gif, restringindo-os, quando necessário, 
à exposição de trabalhos científi cos ou técnicos para os quais tais efeitos visuais 
sejam indispensáveis.

Artigo 22 – Pertencem à Unesp os direitos de propriedade intelectual de todo o con-
teúdo publicado no Portal Unesp, assegurando-se aos autores os direitos morais 
por suas criações.
§ 1º – Salvo quando houver indicação de autoria, que deverá ser apresentada com 
fácil visualização,  todos  os conteúdos do Portal Unesp podem ser reproduzidos, 
desde que sem fi ns lucrativos e com indicação de fácil visualização de crédito nos 
termos defi nidos por cada Unidade, que sempre deverão incluir o endereço eletrôni-
co do respectivo subdomínio e a sigla “Unesp”.
§ 2º - A reprodução de conteúdos do Portal Unesp que tenham indicação de autoria 
deve ter a prévia autorização expressa de seus respectivos autores e, se for o caso, 
da instância detentora de direitos de propriedade.
§ 3º –Mesmo que tenham indicação expressa de autoria, poderão ser reproduzidos 
sem prévia autorização textos de veículos jornalísticos hospedados no Portal Unesp 
– exceto a revista Unesp Ciência, cuja propriedade intelectual pertence à fundação 
Editora Unesp – desde que devidamente creditados autores e respectivo veículo, 
com indicação de seu endereço eletrônico e data da publicação

Artigo 23 – A publicação e a manutenção de conteúdos do Portal Unesp devem 
observar as seguintes normas de padronização e estilo.

I – Nas referências aos câmpus da Unesp, deve ser empregada no singular e no 
plural a grafi a “câmpus”, cuja justifi cativa é apresentada em parecer disponível 
na área de Imprensa do Portal Unesp.
II – Deve ser evitadas em menus, títulos e páginas de abertura siglas que não 
sejam de conhecimento amplo (como Enade, Enem e IBGE), que passam a ima-
gem de desatenção com o público externo. Em vez de siglas, podem ser usadas 
palavras chave. Por exemplo, no lugar de UNATI, usar “Terceira Idade”.
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III – Deve ser evitado o uso excessivo de letras maiúsculas, seja por elas difi cul-
tarem a leitura e comprometerem a estética, seja porque na internet elas têm 
sido associadas cada vez mais a formas constrangedoras de expressão.
IV – Deve ser evitado o uso excessivo de palavras em negrito, pelos mesmos 
motivos apontados para as letras maiúsculas no inciso anterior.
V – As apresentações de endereços e de números de telefones nas páginas de 
abertura e em outros conteúdos dos subdomínios devem observar a padro-
nização estabelecida no tópico “15). Endereços e telefones” das Normas para 
redação que integram as padronizações que constam na área de Imprensa do 
Portal Unesp.

Artigo 24 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, e  substitui a Portaria 604 de 3 de dezembro de 2010.

Disposições transitórias
Artigo 1º – As unidades que não estiverem em condições operacionais para conver-
terem imediatamente seus subdomínios ao padrão visual estabelecido pelo artigo 
14 terão de se adequar no prazo máximo de 120 dias a contar da data de publica-
ção da presente Portaria.
Artigo 2º – As Unidades poderão manter hospedadas em seus respectivos subdomí-
nios por no máximo 60 dias, a contar da data de publicação da presente Portaria, 
páginas que eventualmente estejam nas condições dos termos do artigo 13 abri-
gando conteúdos de entidades de ex-docentes da Unesp legalmente constituídas, 
desde que exista pleno controle da respectiva Unidade sobre sua publicação 
e manutenção – de modo a evitar riscos de responsabilização nos termos do artigo 
6º – e também que seus conteúdos estejam em conformidade com o disposto no 
artigo 9º. (Proc. 414- 14-RUNESP)

DOE - Poder Executivo – Seção I, 15/02/2014, página 48



58

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS

Este documento entende como Redes Sociais da Unesp as manifestações administra-
das por responsáveis devidamente autorizados por instâncias  legalmente existentes 
dentro das normas legais da Universidade, como Reitoria, Pró-Reitorias, Assessorias, 
Unidades, Departamentos e outros organismos vinculados à instituição.

Essas manifestações ofi ciais, com nome e logomarca Unesp, devem servir como 
canais para que a sociedade conheça melhor a instituição e ter como objetivo 
fomentar o diálogo transparente e construtivo, mantendo sempre o respeito entre 
todos os utilizadores.

Os responsáveis pelas Redes Sociais da Unesp devem seguir as seguintes recomen-
dações de utilização:

1. Como as redes sociais são fóruns públicos, ao postar ou liberar qualquer dado, 
comentário ou informação, lembre-se que ele pode ser visto pelos demais utilizado-
res da rede social dentro e fora da Universidade;

2. Não escreva em primeira pessoa e, ao fornecer uma informação ou fazer um 
comentário, forneça dados ou perspectivas que tenham sido verifi cadas. Toda Rede 
Social da Unesp tem um responsável, que pode ser imputado pelas consequências 
de suas mensagens para a imagem e a reputação da Universidade. Se tiver alguma 
dúvida, é preferível não se manifestar.

3. As Redes Sociais são um fórum de intercâmbio de opiniões para debate constru-
tivo. Não é o âmbito adequado, portanto, para desqualifi car pessoas ou instituições 
ou apresentar queixas e reclamações que devem ser canalizadas por meios específi -
cos. A Ouvidoria Geral e as Locais foram estabelecidas para essa fi nalidade.

4. Não publique material publicitário ou utilize as Redes Sociais da Universidade 
para tirar algum proveito pessoal ou fazer qualquer tipo de negócio;

5. É permitido o uso de citações ou a reprodução de pequenos fragmentos de 
textos, livros ou obras em geral de terceiros, desde que sejam indicados o nome do 
autor e a fonte. Se realizar alguma colaboração própria (texto, fotografi as, gráfi cos, 
vídeos ou áudios), informe que autoriza a reprodução, em qualquer meio físico ou 
virtual, desde que citada a fonte da maneira que você indicar.
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6.  A identidade visual utilizada deve ser a autorizada pela Unesp em h� p://www.
unesp.br/portal#!/aci_ses/normas-e-padroes/identidade-visual-da-unesp/ ou as 
permitidas pela Unidade ou outra instância da instituição;

7. Par manter o bom uso das Redes Sociais da Universidade, os responsáveis têm a 
prerrogativa de eliminar, sem direito à réplica, qualquer colaboração que:

a) seja ilegal, desrespeitosa, ameaçadora, infundada, caluniosa, imprópria, ética 
ou socialmente discriminatória ou profi ssionalmente reprovável ou que, de alguma 
forma, possa ocasionar danos e prejuízos materiais ou morais à Unesp, aos seus 
empregados, colaboradores ou terceiros;

b) incorpore dados de terceiros sem a sua devida autorização;

c) contenha material publicitário ou de propaganda, pessoal ou em benefício de 
terceiros, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas; e

d) não esteja relacionada com a fi nalidade da Rede Social em questão.

Os responsáveis pelas Redes Sociais da Unesp devem estar comprometidos com 
todas as Recomendações acima e as suas condições de utilização.
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MANUAL DE REDES SOCIAIS UNESP

O Manual de Redes Sociais da Unesp ajudará orientar os gestores dos canais ofi -
ciais da universidade.

Canais ofi ciais
* Tente seguir o padrão de nome que as outras mídias sociais da instituição ado-
tam. Evite símbolos que difi cultem as buscas, como _ e *

* Redes sociais devem seguir uma linha editorial. Ao defi nir o conteúdo que será 
compartilhado, avalie se ele é pertinente com a missão e os interesses da universi-
dade

* Fique atento se textos e links estão corretos. Mesmo que o erro seja apagado 
rapidamente, o estrago é imediato.

* As redes sociais são muito dinâmicas. Aproveite para postar novidades. O perfi l 
que não é atualizado freqüentemente é desinteressante e não atende às necessida-
des do público que navega na Internet.

* Um perfi l na rede social deve responder aos seus seguidores com agilidade. Evite 
frases prontas, pois este canal propõe uma conversação/relacionamento mais 
próximo.

* Caso algum seguidor aponte uma informação discordante, assuma seu erro, verifi -
que e, se necessário, faça a correção. Não se esqueça de agradecer ao colaborador.

* A Internet tem uma fl exibilidade que permite o uso de linguagem menos formal. 
Esteja alinhado com a linguagem utilizada pelos outros canais de comunicação da 
instituição e evite gírias.

Importante
Todos os servidores públicos e colaboradores são porta-vozes da Unesp. Antes de 
postar na Internet, lembre-se que seus comentários podem aparecer nas buscas.
 
Por isso, não compartilhe informações internas confi denciais. Além de não ser ético 
e poder comprometer o servidor no ambiente corporativo, dependendo do assunto 
e da forma abordada, ele (a) pode responder processo a administrativo disciplinar, 
penal e cível.
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Referir-se de forma depreciativa a autoridade ou superior hierárquico, por exem-
plo, são condutas vedadas ao servidor pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Estado de São Paulo, com conseqüências que podem sugerir a mera infração ética e 
ganhar contornos de processo.
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POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE CRISE

1 – Objetivo

Este documento tem por fi nalidade estabelecer o plano de gerenciamento de crise 
no âmbito da Unesp, elencando procedimentos e protocolos a serem adotados 
quando em situação de crise ou de ameaça de crise. Os procedimentos e protocolos 
aqui abordados englobam o acionamento do comitê de crise, gerenciamento da 
crise propriamente dito, e o pós-crise. Ele deve ser atualizado a qualquer momento 
em que se mostrar necessário, mediante aprendizado organizacional ou por neces-
sidade de adaptação ao cenário imediato.

2 - Principais conceitos

2.1 - incidente crítico: evento ou série de eventos que podem desencadear ameaças 
ao funcionamento da Universidade.

2.2 - crise: situação caracterizada pela ocorrência de um evento ou série de eventos 
que culminam no rompimento signifi cativo das operações normais, podendo gerar 
consequências graves à imagem da Unesp, demandando medidas extraordinárias 
para recuperar a ordem, incluindo a instauração do comitê de crise.

2.3 - política de gerenciamento de crise: conjunto de orientações normativas que 
têm como objetivo promover o gerenciamento de crise, de forma institucional.

2.4 - plano de gerenciamento de crise: plano que visa estabelecer procedimentos e proto-
colos a serem adotados pela Unesp quando em situação de crise ou de ameaça de crise.

2.5 - comitê de crise: comitê instaurado em situações de crise ou de ameaça de cri-
se, com o objetivo principal de coordenar o monitoramento e a resposta da Unesp à 
situação de crise. 

2.6 - presidente do comitê de crise: função exercida pelo Reitor ou por alguém por 
ele designado.

2.7 - secretário do comitê de crise: titular indicado pelo reitor da unidade organiza-
cional que atua como principal organizador das ações necessárias para a o geren-
ciamento da crise.
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2.8 - protocolo de atuação em crise: documento que retrata as ações a serem ado-
tadas quando instaurado o cenário de crise.

3 – Recomendações gerais para enfrentar a crise

Nenhuma empresa, por mais consolidada que seja, está imune à crise.

Identifi car todos os públicos que podem ser afetados pela crise, informando que o 
problema foi identifi cado e apontando soluções.

Comunicar somente o que pode ser confi rmado com absoluta certeza. Não minta, 
nem comente situações hipotéticas.

Manter-se acessível e comunicativo; seja conclusivo; mantenha a calma; nunca 
negue informações passíveis de serem divulgadas.

Comunique todas as más notícias de uma única vez.

Deixe um canal de comunicação aberto com os seus públicos.

Registre todas as ações; monitore e avalie a situação da crise. Anote nome, telefone 
e horário da ligação do jornalista.

Não deixe de se comunicar no momento certo.

Não tente criar uma reputação de inacessível no momento de crise.

Não fi que apático quando atacado injustamente. Também não fi que numa posição 
defensiva; se for possível, restabeleça a confi ança.

Seja claro. Caso contrário, poderá ser mal interpretado.

Valorize a honestidade, as decisões baseadas em informações técnicas, a justiça e a efi ciência.

O porta-voz deve ser experiente, informado. Deve falar com clareza e diante de um 
público em que não se sinta diminuído. É necessário também que a empresa ou a exe-
cutivo tenham uma reputação de honestidade e credibilidade, dentro e fora da empresa.

Expor os problemas e apontar soluções é o que se espera da empresa no momento 
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da crise. Isso valoriza sua credibilidade.

Não negue informações à mídia. Além de atrapalhar a sua função, que é informar, o 
repórter se sente estimulado a descobrir tudo o que puder sobre o assunto.

No momento da crise, a mídia deve ser encarada como uma aliada, e não como uma inimiga.

Atender aos públicos interno e externo e a imprensa no momento da crise são pon-
tos fundamentais para um bom gerenciamento de crise.

Acionar o Comitê de Crise somente em situações necessárias e extremas. O Comitê 
deve ter poderes de decisão enquanto durar o problema.

4 – Comitê de crise

O Reitor exerce a competência de presidente do comitê de crise até que seja publi-
cado ato normativo indicando outro para essa responsabilidade. Cabe ao presiden-
te gerenciar três instâncias: Comunicação, Operação e Suporte.

- Comunicação: envolve prestação ou obtenção de informação de atores interessa-
dos, internos ou externos à Unesp, tais como: mídia, servidores, sociedade, embai-
xadas, órgãos de comunicação e parlamentares.

Cabe à Comunicação identifi car para o presidente:

- quem tem a informação (grau de credibilidade do jornalista e do veículo; e impac-
to da divulgação);

- qual versão essa fonte da notícia;

- com quem essa fonte já falou;

- qual dimensão a notícia tem para quem tem a informação; e 

- elaborar discurso imediato preventivo: ‘O caso será investigado e, em caso de compro-
vação de responsabilidade da instituição, serão tomadas as medidas punitivas cabíveis”.

- Operação: envolve a execução de ações relacionadas ao acompanhamento das 
ações e adoção das providências cabíveis, com o objetivo de contribuir para o 



65

gerenciamento da crise. 

- Suporte: apoio logístico, fi nanceiro, material e tecnológico prestado aos respon-
sáveis pela operação, no intuito de assegurar que há condições adequadas para o 
desenvolvimento das ações relacionadas ao gerenciamento da crise.

As ações do comitê de crise são divididas em três fases: acionamento, gerenciamento 
da crise e pós-crise. Formalmente os trabalhos de gerenciamento de crise são con-
cluídos com o encerramento do comitê, que é proposto pelo secretário do comitê ao 
presidente, a partir da identifi cação da crise controlada ou fi nalizada, utilizando-se 
três critérios: Qualitativo (atendimento do problema); Quantitativo (estabilidade das 
pessoas afetadas); e Repercussão (necessidade de satisfação à sociedade).

5 - Acionamento do Comitê de Crise

Na ocorrência de uma ameaça de crise, a Comunicação deverá ser prontamente comu-
nicada pelo secretário do comitê de crise e participará da análise do possível impacto da 
crise à imagem da Agência. A ordem de acionamento dentro da Comunicação seguirá a 
hierarquia prevista na lista de contatos do Plano de Gerenciamento de Crise.

No caso de ameaça de crise identifi cada pela própria Comunicação, seja por 
questionamentos da imprensa e/ou contatos feitos pela mídia e pela sociedade, a 
Comunicação deverá informar prontamente ao secretário do comitê de crise e este 
deverá seguir o protocolo defi nido no Plano de Gerenciamento de Crise.

6 - Gerenciamento do Comitê de Crise

Tomar ciência sobre a ameaça de crise.

Início do monitoramento da imprensa e manutenção do Comitê de Crise informado 
sobre essa repercussão.

Aprovar posicionamento por correio eletrônico, de forma impressa ou por telefone.

Elencar informações necessárias das áreas técnicas para a construção do posicionamento. 

Enviar posicionamento por e-mail aos assessores.

Entrar em contato com as demais assessorias de comunicação envolvidas para definir estratégia. 
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Elaborar mensagem-chave e posicionamento ofi cial.

Aprovar posicionamento ofi cial, porta-voz e forma de divulgação para a imprensa.

Preparar publicação no site e envio para mailing list da imprensa.

Envio de posicionamento ofi cial e/ou divulgação de horário de entrevista, se for o caso.

Atendimento aos veículos de imprensa (proativo e reativo).

Monitoramento da repercussão na imprensa e manutenção do Comitê de Crise 
informado sobre essa repercussão.

Fazer follow-up com os veículos de imprensa (quando necessário).

Informar ao Comitê de Crise sobre o posicionamento encaminhado e repercussão 
na imprensa. Preparar porta-voz para entrevistas. 

Acompanhar entrevistas. 

Informar sobre a repercussão na imprensa até o momento e defi nir demais estraté-
gias de comunicação com o Presidente do Comitê de Crise.

7 -Gerenciamento do Pós-crise

Monitoramento da imprensa e manutenção do Comitê de Crise informada sobre 
essa repercussão. 

Clipping especial.

Análise do conteúdo veiculado pela imprensa desde o início da crise.

Divulgação sobre as ações tomadas no pós-crise (conforme estratégia). 

Envio de relatório sobre as ações de comunicação, a repercussão e as oportunida-
des de melhoria.
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