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Relatório Anual 2017 

 
Criado em Janeiro de 2014, o Projeto Visibilidade UFG é uma iniciativa conjunta das 

áreas de Relações Públicas e Jornalismo da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal 
de Goiás. O intuito do projeto é aumentar a divulgação das ações de ensino, pesquisa, cultura e 
extensão da UFG no cenário midiático regional, nacional e internacional.  

O projeto abrange quatro frentes de trabalho: atendimento diário às demandas dos 
veículos de comunicação; produção semanal de releases; clipping diário de notícias sobre a UFG 
e elaboração mensal de relatórios de Auditoria de Imagem da Universidade na Mídia.  

Seguem abaixo os resultados obtidos pelo projeto entre 1º de janeiro e 31 de dezembro 
de 2017. 

 
  
 

Em 2017, foram atendidas 1.119 demandas da imprensa. O total apresenta um 
decréscimo de 4,3% em relação ao ano de 2017.  

 

DEMANDAS ATENDIDAS  

JANEIRO 93 

FEVEREIRO 79 

MARÇO 100 

ABRIL 93 

MAIO 108 

JUNHO 116 

JULHO 92 

AGOSTO 96 

SETEMBRO 108 

OUTUBRO 102 

NOVEMBRO 81 

DEZEMBRO 51 

TOTAL 1.119 

 
Tabela1 – Quantidade de demandas mês a mês - 2017 

 
 

  As unidades e órgãos da Universidade que mais atenderam os veículos de imprensa 
foram: 

 
● Faculdade de Ciências Sociais (FCS): 82 
● Instituto de Ciências Socioambientais (IESA): 67 
● Escola de Agronomia (EA): 59 
● Escola de Engenharia Civil e Ambiental (EECA): 59 

Atendimento à mídia 
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Os veículos de comunicação que demandaram fontes da UFG foram: 
 
● Jornal O Hoje: 43 
● Jornal O Popular: 104 
● Rádio 730 AM: 48 
● Rádio Brasil Central: 75 
● Rádio CBN Goiânia: 128 
● TV Anhanguera: 100 
● TV Brasil Central: 53 
● TV Record Goiás: 81 

 
               O panorama geral dos veículos solicitantes foi: 
 

● Agências de Comunicação: 17 
● Jornais: 242 
● Curso de Jornalismo da UFG/FIC: 16 
● Portais de notícias: 92 
● Portais institucionais (Adufg, MEC, Fapeg e outros): 20 
● Rádios: 320 
● Revistas: 32 
● TVs: 379 

 
 

Os assuntos mais procurados pela imprensa no ano foram: 
 

● Sugestões de pauta e notas oficiais: 326 
● Educação (educação básica, ensino, militarização escolas, dentre outros): 111 
● Dados da UFG (fotos de professores, estatísticas de cursos e outros): 130 
● Cidades (saneamento, chuvas, qualidade no asfalto e outros): 103 
● Saúde: 103 
● Meio ambiente: 107 
● Sociedade e comportamento (violência, criminalidade, machismo e outros): 104 
● Política: 42 
● Ciências Agrárias (agricultura, criação de gado, cuidado com animais e outros): 34 
● Cultura: 27 
● Economia: 19 
● Tecnologia e inovação: 13 
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Em 2017, foram encaminhados à imprensa 147 releases: índice 6,2% menor que em 
2016 (Gráfico 1). Estes releases geraram um total de 575 notícias e 326 demandas de imprensa, 
representando um aumento de 34% em relação a 2016.  

 

 
 

Gráfico 1 – Desempenho das sugestões de pauta: comparativo 2016 e 2017 

 
Diante do cenário de demandas crescentes pelas sugestões de pauta produzidas pela Assessoria 

de Comunicação, vale destacar que os releases que mais repercutiram em 2017 foram: 
 

Data de envio 
Título 

 
Notícias obtidas 

02/01/17 UFG recebe inscrições para concurso público  45 

28/08/17 

Pesquisa da UFG alerta sobre os riscos da 

mineração alcançar áreas de proteção 39 

05/09/17 

Curso de Medicina da Regional Catalão da UFG é 

autorizado pelo MEC 19 

01/06/17 

Agro Centro-Oeste Familiar movimenta Câmpus 

Samambaia da UFG 18 

11/07/17 

UFG alerta sobre risco de extinção da raposa-do-

campo  15 

03/11/17 

Pesquisa da UFG constata que pequi do Tocantins 

é menos calórico 11 

 
Tabela 2 – Releases que se destacaram ao longo do ano 

 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

2016 2017

Releases produzidos

Demandas obtidas

Notícias geradas

Desempenho das sugestões de pauta encaminhadas à imprensa 



 
 

6 
 

 
 

 
 

 
Os dados a seguir apresentam uma breve análise quantitativa e qualitativa das matérias 

sobre a UFG publicadas na imprensa. As notícias são identificadas pela Assessoria de 
Comunicação por meio de uma busca eletrônica na internet e as informações são 
contabilizadas e interpretadas para, posteriormente, integrarem relatórios de Auditoria de 
Imagem. 

 

 
 

Gráfico 2: Total de notícias “clipadas” em 2017 

 

Ao longo do ano foram analisadas e arquivadas 5.471notícias, um acréscimo de 41% em 
relação a 2016. Observa-se pelo Gráfico 2 que os picos de publicação ocorreram nos meses                                       
de abril, maio, junho e setembro.  

A tabela abaixo apresenta o número de matérias publicadas sobre a UFG e seus 
respectivos enfoques (positivo, negativo, neutro), sendo:  

● Positivo: matérias que beneficiam a imagem institucional da UFG; 
● Neutro: publicações que não atingem diretamente a instituição; 
● Negativo: matérias que podem prejudicar a imagem institucional 

ENFOQUES AO LONGO DO ANO     

 NEUTRO POSITIVO NEGATIVO TOTAL 

TOTAL 2.838 1.912 721 5.471 

 

Tabela 3: Enfoque geral das notícias 
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Nota-se na Tabela 3 que, na maioria das notícias, a Universidade foi retratada de modo 
neutro ou positivo. As notícias evidenciaram fatos como editais de processos seletivos, boa 
avaliação de cursos da UFG pelo MEC, projetos de pesquisa, extensão e cultura e a participação 
em convênios importantes. Além disso, reforçaram a atuação de alunos, ex-alunos, professores 
e técnicos da UFG ao participarem de discussões de interesse público, lançarem publicações, 
dentre outros. 

 
Diante do alto índice de notícias obtidas, vale apontar os veículos que mais publicaram 

notícias sobre a UFG em 2017 foram:  
 

 
 

Gráfico 3: Veículos de imprensa que mais divulgaram a UFG em 2017 

 
 
 
 
 
 

É imprescindível destacar a importância dos professores, técnicos e alunos da UFG na 
construção de pautas positivas sobre a instituição. Por essa razão, a Assessoria de Comunicação 
também contabiliza a participação dos mesmos no atendimento às demandas e nas notícias 
publicadas sobre a Universidade. A Tabela 4 apresenta a quantidade de vezes em que os 
professores de cada unidade foi citado, como fonte, nas notícias analisadas durante o clipping. 
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Celina Maria TurchiMartelli/IPTSP 70 Indicação, pela Revista Nature, como uma 
das 10 cientistas mais influentes no 

mundo 
Paulo de Marco Júnior - ICB 37 Pesquisa sobre impactos da mineração 

sobre as reservas ambientais 
Bartira Macedo Miranda Santos - FD 19 Posse como diretora da Faculdade de 

Direito 
Renato Ivan de Ávila Marcelino -  19 Aluno de pós-graduação da UFG ganha 

prêmio internacional  
sobre substituição de animais em 

pesquisas 

Elaine Barbosa da Silva - IESA 17 Agronegócio e desmatamentos 

Willer Luciano Carvalho - Câmpus 

Aparecida 

16 Transporte público 

Frederico Gemesio Lemos - Reg. 

Catalão 

15 Estudo sobre raposa-do-campo 

Erika Cristine Kneib - FAV 15 Trânsito e transporte 

Tadeu Pereira Alencar Arrais - IESA 13 Pesquisa da UFG analisa impactos da 
Reforma da Previdência 

Laerte Guimarães Ferreira Júnior - 

IESA 

12 Embrapa e UFG criam banco de dados 
para a identificação e qualificação 

espacial das pastagens 

Manuel Eduardo Ferreira/LAPIG-IESA 12 Uso dedrones para monitorar a Amazônia 
e o Cerrado 

Maria Clorinda Soares Fioravanti - 

PRPI e EVZ 

12 Software permite identificar espécies da 

fauna por pelos e Dia C da Ciência 

Rogério de Araújo Almeida - EA 12 Pesquisa da UFG utiliza bambu em 
sistema de tratamento de esgoto 

 
Tabela 4 – Unidades que foram fontes em 2016 

 

 

 

 
Com base nas informações obtidas, percebe-se que a produção e o envio contínuo de sugestões 
de pautas que possibilitou o crescimento vertiginoso de notícias sobre a Universidade, tornando 
os releases produzidos pela Ascom o assunto mais procurado pela mídia (326 solicitações ou 29% 
do total de atendimentos).  
 
Apreende-se ainda que a UFG conseguiu um aumento de 41% nas notícias obtidas na mídia em 
relação ao ano de 2016 e que, em 2017, o nome da instituição esteve ligado a fatos de grande 
repercussão midiática.   

 

Considerações finais 


