
Os canais de relacionamento com os públicos internos e externos 
 

A comunicação interna é potencializada, na prática, por um conjunto integrado 

de canais de relacionamento, que inclui espaços formais e informais de 

interação. 

Tendo em vista a diversidade de públicos internos do IFRJ, é fortemente 

recomendável promover, gradativamente, a segmentação dos canais de 

relacionamento que, a princípio, devem ser elaborados com os públicos internos.  

Os públicos internos precisam ser contemplados como protagonistas do 

processo de comunicação interna. Isso significa que devem ser considerados 

como parceiros na elaboração dos canais de relacionamento, sugerindo pautas, 

atuando como fontes e mesmo sendo consultados no sentido de avaliar a 

eficácia da comunicação interna. 

O IFRJ dispõe de canais oficiais voltados para os públicos internos e externos 

que se reportam ao Instituto como um todo, mas também de canais de 

relacionamento que atendem às necessidades de interação dos campi com os 

seus públicos locais e regionais e as comunidades.  

Em todos esses casos, esses canais devem ser planejados adequadamente, 

contemplados com uma proposta editorial que defina com precisão os critérios 

de produção e veiculação de conteúdos. Da mesma forma, o planejamento 

destes canais deve explicitar claramente dos públicos aos quais eles se dirigem 

e evidenciar a necessidade de preservação da identidade visual e da gestão da 

marca IFRJ de maneira geral. 

A CGCOM deve elaborar o Cadastro dos Canais de Relacionamento do IFRJ 

que contemple todos os espaços ou veículos utilizados para a interação com os 

seus públicos internos e externos. 

O Cadastro deve explicitar claramente: o nome, seus objetivos, seus públicos; 

setor, área ou profissional responsável pela inserção de conteúdos, além de sua 

proposta editorial. 

Ele é fundamental para maximizar a divulgação das atividades do IFRJ (ensino, 

extensão, pesquisa e inovação) e mesmo de informações administrativas ou 

institucionais de maneira geral. 

Constituem canais de relacionamento do IFRJ para a comunicação com os 

públicos internos:  



 

 

a) Portal institucional e portais dos campi 
Eles constituem os canais mais importantes para a divulgação das atividades do 

Instituto para os públicos internos e externos. Por isso, precisam ser planejados 

de modo a favorecer o rápido acesso a informações de interesse, 

caracterizando-se por uma arquitetura de fácil navegação e pela veiculação de 

conteúdos atuais e relevantes. 

O Portal do IFRJ deve considerar a possibilidade de implementar um processo 

de segmentação dos conteúdos, com a incorporação de menus específicos, 

visando aumentar a visibilidade de informações que dizem respeito a 

determinados públicos estratégicos (potenciais estudantes, imprensa, 

comunidade científica, dentre outros).  

Quanto a intranet, considerada como canal estratégico para o relacionamento da 

administração com os públicos internos e dos públicos internos entre si, for 

implementada, as informações que dizem respeito especificamente à 

comunicação interna, deverão ser para ela transferidas, o que contribuirá para 

reduzir o volume de material disponível no Portal. 

Da mesma forma, o portal deve, nestes espaços exclusivos, abrigar publicações 

ou recursos digitais (newsletters, vídeos) para concentrar conteúdos de interesse 

destes públicos, o que contribui para aumentar a eficácia desta divulgação. 

Alguns produtos ou espaços exclusivos também devem ser desenvolvidos no 

Portal do IFRJ para atender a demandas de públicos estratégicos determinados, 

como, por exemplo, a criação de uma Sala de Imprensa Virtual, canais de vídeo 

com informações sobre os cursos do IFRJ ou que contemplem os principais 

projetos nas áreas de extensão, pesquisa, inovação e assim por diante. 

O portal pode, ainda, abrigar publicações ou recursos digitais (newsletters) para 

concentrar conteúdos de interesse de determinados públicos, o contribuindo 

para aumentar a eficácia do processo de divulgação. 

Os públicos internos e externos devem ser contemplados como protagonistas 

nos canais de relacionamento do IFRJ, participando deles como fontes, dando 

relatos e testemunhos que contribuem para dar visibilidade e legitimar as ações 

e projetos realizados em parceria. 



Recomenda-se também a utilização mais intensa de recursos audiovisuais 

(vídeos, infográficos, linhas de tempo, podcasts) nos canais do IFRJ, o que, 

certamente, favorecerá a sua visibilidade junto à sua audiência.  

Os portais do Instituto e dos campi devem estar articulados de modo a reforçar 

a marca institucional, o que pode ser obtido pela produção e veiculação de 

informações qualificadas e pela obediência, na elaboração de todos os canais 

de relacionamento com os públicos estratégicos (portais da Reitoria e dos campi, 

mídias sociais oficiais), às normas referentes à identidade visual, registradas no 

Manual de Marca da Rede Federal. Dúvidas existentes sobre as diversas 

aplicações da marca do IFRJ poderão ser dirimidas junto à CGCOM que 

responde, institucionalmente, pela gestão da identidade visual do Instituto.  
Como o portal do Instituto e os portais dos campi não atingem, necessariamente, 

os mesmos públicos, é fundamental que as principais informações ou notícias 

referentes ao IFRJ como um todo, conforme indicação da CGCOM, sejam 

compartilhadas pelos portais dos campi, o que contribui para reforçar a 

identidade institucional. 

É importante que a CGCOM, ouvidas as assessorias de comunicação dos campi, 

defina uma proposta editorial básica para os portais dos campi de modo que eles 

possam, compartilhar temáticas comuns que dizem respeito aos focos de 

atuação do IFRJ, com atenção a projetos e realizações nas áreas de ensino, 

extensão, pesquisa e inovação. O noticiário relativo a cursos, projetos, e a 

presença de públicos internos nos portais dos campi permitirão que eles 

mantenham a sua identidade própria, ao mesmo tempo que garantirá a sua 

identificação com o Instituto como um todo.   

 
b) Publicações (jornais, revistas, folders, cartazes, relatórios de projetos, 
boletins, mural, dentre outras). 
O IFRJ produz um conjunto significativo de publicações, de caráter informativo, 

técnico-científico, administrativo, voltadas para os seus públicos internos e 

externos, para atender a objetivos determinados, e é indispensável que, em 

todos eles, preserve a integridade da sua marca institucional. Visando à redução 

de custos e para favorecer a sua ampla divulgação deve, sempre que possível, 

valer-se do formato digital. 

 



c) Sistema de e-mails  
Este canal cumpre papel importante na manutenção de um fluxo regular de 

informações para os públicos internos e externos. Ele deve, no entanto, ser 

utilizado de forma criteriosa para evitar a circulação excessiva de informações e 

permitir a segmentação, de modo a que conteúdos de interesse específico de 

um determinado público, seja ele interno ou externo, não sejam 

desnecessariamente e de forma inoportuna, encaminhados a todo o mailing. O 

Instituto já dispõe de procedimentos para a gestão de e-mails institucionais, 

como termos de uso, segmentação de e-mails e mesmo acesso a eles, e eles 

devem ser, obrigatoriamente, consultados, junto à DGTIC – Diretoria de Gestão 

em Tecnologia da Informação e Comunicação. 

 
d) Mídias sociais  
O IFRJ tem aderido, de maneira gradativa e competente, às mídias sociais, 

buscando integrá-las em seu processo de relacionamento com os públicos 

internos e externos. Dada a sua importância, a Política de Comunicação dedica 

a estes canais um capítulo específico que define diretrizes, posturas e boas 

práticas que devem orientar a sua utilização. 

 

e) Eventos institucionais ou de caráter técnico-científico ou profissional, 
dentre outros 
O Instituto promove, ao longo do ano, um conjunto significativo de eventos de 

natureza administrativa, técnico-científica, educacional, cultura e esportiva 

destinados aos seus vários públicos internos e externos e, também, participa 

como parceiro de eventos organizados por seus parceiros e pela comunidade de 

maneira geral. A Política de Comunicação incorpora um capítulo que trata, 

especificamente, do processo de planejamento, execução e apoio a eventos, e 

que abriga diretrizes e orientações a serem obedecidas na sua realização. 

 

f) Ouvidoria 
A Ouvidoria do IFRJ representa canal institucional relevante para participação 

dos seus públicos internos e externos, sempre aberto para receber e dar 

encaminhamento a solicitações, sugestões, elogios e críticas. A Ouvidoria 

representa instância importante para a valorização da cidadania e deriva de um 



processo considerado indispensável para o aperfeiçoamento da administração 

pública em nosso país. As formas de acesso e utilização deste canal são 

padronizadas e definidas nacionalmente para todas as instituições públicas. 

A lei 13.460, de 26 de junho de 2017, em seu capítulo V, artigo 13, define as 

atribuições fundamentais da Ouvidoria que poderão ser consultadas no link: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13460.htm. 

O Portal do IFRJ abriga espaço exclusivo para a Ouvidoria que utiliza, por 

determinação federal, o sistema Fala.Br para acolher todas as manifestações 

encaminhadas a ela. A Ouvidoria recorre, quando necessário, aos diversos 

setores do IFRJ visando obter as informações requeridas pelos seus públicos 

internos ou externos ou pelos cidadãos de maneira geral. 

A articulação entre a Ouvidoria e a estrutura profissionalizada de comunicação 

do IFRJ (CGCOM) é fundamental porque, caso existam solicitações recorrentes 

dos públicos internos e externos em relação a uma demanda específica, elas 

poderão ser objeto de atenção (notícias, por exemplo) a serem veiculadas no 

próprio Portal do Instituto, com o objetivo de prestar proativamente os devidos 

esclarecimentos. 

 

 

 


