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Time 



PERGUNTA NORTEADORA
Como usar as 

tecnologias de mídias 
digitais para 

empoderar os usuários 
e melhorar a qualidade 
de vida no campus?



STAKEHOLDERS 

•Comunicação 
ineficiente
 
•Falta de senso 
de pertencimento

DOCENTES

DISCENTES

TAEs

TERCEIRIZADOS

COMUNIDADE EXTERNA

PROBLEMAS



Solução 2: 

Plataforma 
#ComunicaUFSC

➢Informal
 

Solução 1: 

Campanha 
#ComunicaUFSC

➢Institucional



  Solução 1: 

Campanha 
#ComunicaUFSC

➢ Projeto Itinerante



Fluxograma da Campanha #ComunicaUFSC 
 

Chamada no 
Instagram 
(Agecom)

Criação de 
um monumento 
físico de 
impacto 

Inserção de 
QR Code e 

link do site 
no monumento

Direcionamento do 
usuário para uma 
página estática 
(Agecom) e canal 

do Youtube 
(TV UFSC)

● Uso de vídeos

● Criação de 
campanhas no 
stories (#)

● Tela branca

● Participação 
colaborativa

● Divulgação na 
própria tela

● Início:Reitoria

● Internacionalização

● Vídeo é modificado 
mensalmente com uma 
campanha diferente

● Oportunidade para 
divulgar tudo o que 
acontece na UFSC

● QR Code

● Link direto

● Acessibilidade





#ComunicaUFSC
 



Campanha #ComunicaUFSC 

Atores 
Envolvidos Recursos Captação de 

Recursos

● AGECOM/TV UFSC

● Equipe LabCHIS 

● Arthur (EGC)

● LabMídia/MídiaCon

● Design
   

● Sustentabilidade  
Cultura / 
Acessibilidade 

● Permissão UFSC 

● Redes Sociais 
(Youtube, 
Instagram, 
Twitter)

● Site UFSC
● Material para 

escultura (lixo 
zero)

● Equipamentos de 
filmagem

● Impressão de QR 
Code e descrição 
do projeto em 
braile

● Pessoa para fazer 
em libras

Iniciativa 
público-privado

Prazos

Sensibilizar e 
engajar a 
comunidade 
UFSC 

Resultados 
Esperados

Estrutura Campanha #ComunicaUFSC 
 

Março de 2019:
Lançamento da 
Campanha - Início 
do Ano Letivo



  Solução 2: 

Plataforma 
#ComunicaUFSC

➢Estrutura Integradora 
de Informações 



Fluxograma da Plataforma #COMUNICAUFSC 
 

Mapeamento de 
conteúdo da 
plataforma

Adaptação do 
site responsivo 

da USP

Inserção de 
conteúdo no 

site

Manutenção 
contínua da 
plataforma

● Criação 
colaborativa

● Bolsistas 
realizam a 
filtragem de 
conteúdo 

● Objetivo: ajudar 
a encontrar as 
info 

● Solução informal

● USP código 
aberto

● Reaproveitar o 
template da 
USP

● Adaptável à 
qualquer 
dispositivo

● Renovação de 
projeto de 
extensão

● Função: 
direcionar as 
pessoas para 
encontrar infos

● Editorias

● Chat em tempo 
real



Campanha #ComunicaUFSC 

Atores 
Envolvidos Recursos Captação de 

Recursos

● Mapeamento - 
levantamento

● Site Responsivo 
- readaptar o 
código aberto 
USP

● Inserir o 
conteúdo no site

● Realizar 
manutenção 
contínua do site

● 2 bolsistas de 
R$ 496,00 / mês

● Domínio (nome do 
site): 

   R$ 40,00/ano

● Hospedagem: 
gratuita durante 
os primeiros 12 
meses na AWS - 
Amazon ou R$ 
50,00/mês - 
DreamHost 

● Projeto CNPQ / 
FAPESQ / 
Fundações

● Edital Chamada 
Universal MCTIC 
CNPQ 2818 - 
Cidades 
Inteligentes 
(até o final do 
mês) 
R$20.000,00

● Compatibilidade 
com o leitor de 
tela ativada

 

Prazos

Setembro 
de 2019

● Melhorar qualidade de 
vida, empoderamento da 
comunidade interna e 
externa

● Integração de pessoas
● Centralização de 

informações 
● Uso das ferramentas 

disponíveis na UFSC 
(subutilizadas) 

● Economia de recursos 
material, humano e 
econômico

● Aumento de produtividade 
(retrabalho) 

● Disseminar o conhecimento 
para outras IES

● Reposicionamento da 
imagem da UFSC

● Senso de pertencimento

Resultados 
Esperados

Estrutura Plataforma #ComunicaUFSC 
 





OBRIGADA!


