
Texto preliminar sobre A gestão da comunicação no IFRJ 
 

A comunicação do IFRJ se define como pública, integrada e estratégica. Isso 

significa que ela assume o compromisso com o interesse público; promove a 

articulação das instâncias de comunicação, na reitoria e nos campi, com os 

demais setores do Instituto, e subsidia o processo de tomada de decisões. Além 

disso, ela está atenta às demandas e expectativas dos públicos estratégicos do 

IFRJ e da sociedade de maneira geral. 

A comunicação do IFRJ não se reduz a uma perspectiva operacional; pelo 

contrário, tem como proposta básica estabelecer a interação e o diálogo com os 

públicos estratégicos, internos e externos, estimulando permanentemente a sua 

participação. Ela está em sintonia com os objetivos institucionais, a visão e a 

missão, e busca, de forma planejada, projetar a imagem do Instituto, associando-

a ao seu esforço nas áreas de ensino, extensão, pesquisa e inovação. 

A comunicação do IFRJ deve ser percebida como responsabilidade de todos os 

públicos internos que devem estar empenhados em desenvolver fluxos de 

informações qualificadas, promover a integração e maximizar o desenvolvimento 

pessoal e profissional. 

Para tanto, é necessário construir uma cultura de comunicação que contribua 

para a consolidação de um clima organizacional comprometido com o 

incremento da produtividade e o trabalho em equipe. 

 

O planejamento da comunicação 
A comunicação deve ser objeto de planejamento contínuo que potencialize os 

recursos humanos, tecnológicos e financeiros disponíveis, e esteja alinhado com 

o cumprimento dos objetivos e metas, definidos a curto, médio e longo prazos.  

O planejamento da comunicação deve estar alinhado também com o 

Planejamento Estratégico institucional, que, em última instância, define diretrizes 

e ações para o cumprimento da Missão e Visão da instituição, bem como os seus 

objetivos estratégicos.  

O planejamento da comunicação deve contemplar o esforço de implementação 

de uma comunicação em rede de modo a articular as estruturas existentes na 

Reitoria e nos campi e integrar os canais de relacionamento utilizados para a 

interação com os públicos estratégicos.    



Além disso, ele deve ter como objetivos essenciais:  

a) valorizar a marca do IFRJ, a partir da obediência estrita às normas de 

identidade visual, definidas no Manual de Aplicação da Marca da Rede Federal, 

e a promoção dos valores professados pelo Instituto, como a ética, a 

transparência, o profissionalismo, o respeito à divergência de ideias e opiniões 

e o compromisso inegociável com a sustentabilidade, os direitos humanos e a a  

adesão a sistemas competentes de governança corporativa e em conformidade 

com a legislação vigente; 

b) atenção ao processo de aprendizado permanente dos seus comunicadores, 

pela oferta de cursos presenciais e a distância e o estímulo à participação em 

eventos da área que possam contribuir para a sua atualização e 

aperfeiçoamento; 

c) capacitação para a utilização das modernas tecnologias e de recursos que 

permitam o incremento da eficácia da comunicação institucional, como as mídias 

sociais, as plataformas digitais, bancos de dados,  

dentre outros; 

d) desenvolvimento de instrumentos ou dispositivos que estimulem a interação 

do IFRJ com os seus públicos estratégicos, assumidos como protagonistas na 

comunicação; 

e) avaliação sistemática das ações, estratégias e produtos de comunicação de 

modo a identificar potenciais lacunas e promover a sua imediata superação. 

A Política de Comunicação do IFRJ deve merecer revisão permanente, 

buscando mantê-la sintonizada com as mudanças ocorridas no universo da 

comunicação e os objetivos institucionais. Este momento de revisão pode 

coincidir, por exemplo, com a revisão do Planejamento Estratégico do Instituto, 

de tal modo que ela esteja sempre alinhada com os ajustes que possam ser 

propostos para os objetivos, metas e projetos estratégicos em um determinado 

período de tempo. 

 
A Comissão de Comunicação 
Para tanto, deve ser constituída uma Comissão de Comunicação, com a 

liderança da CGCOM, a exemplo do que ocorreu no processo de construção da 

Política de Comunicação, para que possa monitorar a sua implementação e 

dirimir dúvidas que possam surgir ao longo de todo o processo. 



Esta Comissão deverá reunir-se regularmente, e elaborar relatórios periódicos, 

a serem encaminhados para a alta administração do Instituto, com a indicação 

das etapas concluídas e em andamento, bem como para o relato de potenciais 

entraves que, de forma circunstancial ou estrutural, dificultem a implementação 

da Política de Comunicação. 

O IFRJ deve promover, a curto, médio e longo prazos, a ampliação e a 

qualificação da estrutura de comunicação, de modo a garantir que ela possa 

executar todas as atividades demandadas pelo Instituto para o cumprimento dos 

seus objetivos institucionais. 

A estrutura de comunicação deve incorporar profissionais com formação diversa 

para dar conta de competências especificas, localizadas sobretudo na gestão 

das mídias sociais, domínio das novas tecnologias, relacionamento com a mídia 

e programação visual. 

Atenção especial deve ser dedicada aos campi para que eles possam atender 

às demandas locais e regionais em termos de comunicação. Neste sentido, é 

importante reconhecer como condição ideal a presença de comunicadores 

profissionais nos campi e também a colaboração de servidores e estagiários, 

que possam atuar como agentes locais de comunicação, planejando e 

executando ações, estratégias e produtos de comunicação. 

Neste sentido, recomenda-se que cada campi possa dispor de um agente de 

comunicação (servidor ou técnico-administrativo, ainda que formado em outra 

área) para integrar a rede de comunicação do IFRJ.  

Levando em conta o fato de que esses agentes de comunicação possam não ter 

formação específica na área, recomenda-se a elaboração de um programa de 

capacitação que os contemple, com a oferta de cursos que permitam o 

desenvolvimento das atividades prioritárias de comunicação a serem realizadas 

nos diversos campi do Instituto. 

Se necessário e houver possibilidade, até que a estrutura ideal de comunicação 

seja implantada, o IFRJ deve contar com a colaboração de assessorias externas, 

com reconhecida capacitação, para a execução de projetos em parceria com a 

CGCOM. Esta observação vale inclusive para o desenvolvimento de projetos e 

produtos (guias, manuais, auditorias e diagnósticos) previstos no Plano de 

implementação da Política de Comunicação. 


