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Diretrizes
Consolidar a Comunicação Social no IFFluminense como
um processo estratégico de gestão, por meio da
construção de diretrizes, normas e princípios;

Consolidar as estruturas de Comunicação no IFFluminense
com profissionais técnicos, qualificados para atuar na área;

Identificar os públicos de interesse da Instituição para
atender as suas demandas, traçando estratégias e
mantendo com eles uma comunicação eficaz e duradoura;

Estabelecer e fortalecer a identidade institucional
por meio de estruturas organizadas, programadas e
geridas de forma permanente por parte da instituição;



Ações da DIRCOM
Reestruturação do Setor

Fortalecimento do Fórum de Comunicadores do IFF
para expansão da criação de Produtos de Comunicação.

Maior atenção com a Acessibilidade.

Fortalecimento das Redes Sociais.
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Aquisição de Equipamentos

Parceria com a TV Câmara

Construção da Política de Comunicação do Coniff

Cobertura de Grandes Eventos como:
  JIF 2017
  Mostra de Extensão
  VII Focal e III Sicitea
  III enneabi

Participação no Congresso Internacional de Redes Sociais (CIRES)

Capacitação de Servidores



Acontece No IFF

. Programa factual para divulgação de eventos e ações do IFFluminense

. Etapas de Produção
 Levantamento de pautas
 Agendamento das entrevistas
 Gravação
 Edição e Finalização

. Lançamento: 09/03/2017

. Periodicidade média: 2 programas/semana

. Números coletados em 04/12: 41 vídeos



Produção do Vídeo Institucional



Campanha do Processo Seletivo e Vestibular 2018



Encontre Seu Curso

. Produção de 09 vídeos, entre cursos técnicos e superiores, com ênfase nos 
vídeos dos cursos ofertados nos campi Cabo Frio e Itaperuna

. Etapas da produção (ainda em andamento)
 Pesquisa
 Agendamento com os coordenadores dos cursos, professores e estudantes
 Produção das imagens e entrevistas
 Decupagem do material produzido
 Roteiro do vídeo
 Edição e Finalização

. Desenvolvimento de banco de imagens audiovisual para o IFF, com imagens de 
aulas práticas, servidores e estudantes



Redesign do Material Institucional





Coord. de Multimeios

Coord. de Jornalismo

Programação Visual

Gerenciamento de Redes Sociais

DIRCOM



 Para a implantação de um setor de Comunicação Social, é 
necessária uma estrutura mínima de forma, a ser possível a ex-
ecução de atividades básicas relacionadas à área:
  um jornalista
  um programador visual

Demandas da Diretoria de Comunicação do IFF (servidores efetivos):
 revisores
 fotógrafos
 relações públicas 
 publicitários
 assistentes em administração


