
 

Guia de Orientações 

 

OBS: Conforme as necessidades da ASCOM, este documento poderá passar por 
alterações constantes. 

Conteúdo para publicação 

De acordo com a análise técnica da ASCOM e diálogo com solicitantes, o conteúdo das 
publicações destinadas à comunidade interna será divulgado aos veículos específicos, 
conforme o interesse de cada público. O que for de interesse geral da comunidade do CPML 
será divulgado na Página do laboratório (hospedada no site da Uncisal – 
WWW.cpml.uncisal.edu.br), nas páginas do CPML das redes sociais Facebook 
(https://www.facebook.com/cpmlalagoas) e twitter (@CPML-Al) e também por meio dos 
releases encaminhados para a comunidade interna e para a imprensa local, regional e 
nacional. Os assuntos de relevância institucional poderão, ainda, ganhar destaque no 
informativo eletrônico Notícias na Lâmina. 
 
Orientações: 
 

 Mesmo que as solicitações sejam enviadas com antecedência, a periodicidade das matérias 
será definida pela equipe da Assessoria, com base nas datas encaminhadas na solicitação, no 
caráter jornalístico das publicações e no projeto editorial de cada veículo. 
 

 Textos encaminhados nas solicitações serão editados pela ASCOM de acordo com conceitos 
e técnicas jornalísticas, e o foco do tema poderá ser alterado para atender o caráter 
institucional das publicações, exceto nos casos de anexos como comunicados, notas e 
informes oficiais da Administração e órgãos.  O uso de fotos, tabelas, cartazes, dentre outros 
arquivos para ilustrar a notícia será decidido pela Assessoria. 
 

 Os textos produzidos pela ASCOM só serão enviados aos solicitantes para aprovação e/ou 
edição, nos casos em que a equipe julgar necessária a avaliação do solicitante. 
 

 As solicitações com dados de contato ausentes ou informações insuficientes podem atrasar 
as publicações, por isso, solicita-se o preenchimento completo das informações necessárias 
sobre o assunto a ser divulgado, para agilizar o processo de produção e divulgação. 
 
Ressalta-se que o papel da Assessoria de Comunicação Social não se restringe somente à 
divulgação de eventos, prêmios e informações administrativas. O compromisso da equipe se 
reforça pela disseminação do conhecimento (serviços, pesquisa e projetos de extensão), 
produzido dentro do Centro. Para isso, é fundamental que o profissional técnico, pesquisador 
e o coordenador de projetos extensionistas informem seus trabalhos à ASCOM/CPML. 
 
A ASCOM/CPML é responsável por determinar que as solicitações sejam veiculadas, ou não, na  
página do CPML, de acordo com parâmetros editoriais. Cabe à ASCOM também a definição do 
destaque da notícia e seu período de veiculação. Não é de responsabilidade da Ascom/CPML a 
postagem de notícias no site da Uncisal. 
 
São pertinentes ao conteúdo e formato da Página: 
 

 Divulgação de eventos, pesquisas, prêmios, serviços e informações de interesse das 
comunidades interna e externa do CPML; 



 Divulgação de cursos e oportunidades em instituições públicas e/ou parceiras da UNCISAL,  
além de capacitações promovidas por outros órgãos do governo de alagoas que sejam do 
interesse dos públicos do CPML; 

 Divulgação de cursos e oportunidades relacionados ao público interno do CPML ou 
instituições parceiras que tenham vínculo acadêmico, de pesquisa ou extensão; 

 Divulgação de eventos que estejam relacionados ao público do CPML ou às instituições 
parceiras e que tenham seu conteúdo relacionado com capacitação, aperfeiçoamento,  
ensino, pesquisa e extensão e outros âmbitos de atividade acadêmica. 
 
Não serão divulgados na página do CPML conteúdos provenientes de solicitações de: 
 

 Divulgação de material de interesse individual ou particular; 
 Divulgação de estágios para graduação e oportunidade para pós-graduandos em empresas 
privadas.  

 Divulgação de cursos e oportunidades que não estejam relacionados ao CPML ou 
instituições parceiras e que não tenham vínculo acadêmico, de ensino, de pesquisa ou 
extensão com a Uncisal, parceiros e outros órgãos do governo de alagoas; 

 Divulgação de eventos (workshops, palestras, seminários, minicursos, fóruns, dentre 
outros) que não estejam relacionados com CPML , a Uncisal e ou  instituições parceiras, e que 
não tenham seu conteúdo relacionado com atividades acadêmicas e serviços oferecidos por 
este centro.; 

 Divulgação de prêmios, concursos e editais que não estejam vinculados às áreas de 
conhecimento do CPML e Uncisal ou que não se configurem como oportunidade para a 
comunidade do CPML; 

 Divulgação de resultados de premiações, concursos e de editais que não estejam 
vinculados às áreas de conhecimento do Centro ou que se configurem como promoção pessoal 
do premiado; 

 Divulgação de eventos culturais que não tenham parceria, realização ou apoio do CPML eou 
Uncisal. 
 
 
Página do CPML no Facebook 
 
São chamadas curtas associadas a imagens com foco na divulgação de eventos, notícias e 
dicas de saúde, geralmente acompanhados de links que direcionam para a divulgação já 
disponibilizada no na página do CPML/Uncisal. 
 
Informativo eletrônico - Notícias na Lâmina 

 
Com periodicidade quadrimestre, o informativo eletrônico “Notícias na Lâmina” se configura 
como um canal para divulgação de notícias relacionadas à rotina do CPML, como eventos 
promovidos pela gerência do centro, setores e unidades satélites, e outras informações como 
comunicados administrativos, ações da Reitoria, relatos de experiências de servidores em 
congressos, cursos e treinamentos, e ainda, para que os servidores possam partilhar 
conquistas e reconhecimento pelo trabalho realizado que mereça destaque para o ambiente 
de trabalho do CPML. 
 
São pertinentes ao formato editorial do Informativo - Notícias na Lâmina, as solicitações 
de: 

 Matérias que estejam relacionadas com a comunidade universitária e laboral do Centro, 
abordando desde temas de serviço, ensino, pesquisa e extensão, até premiações e 
informações administrativas. 
 

 



OBSERVAÇÃO: Não serão divulgados no Boletim, conteúdos de interesse 
 individual ou particular. 

 
Atendimento à Imprensa 
 
Visando difundir o conhecimento produzido na Instituição, a ASCOM é responsável pela 
mediação entre a imprensa e a Universidade. A Assessoria de Comunicação Social realiza a 
tarefa de mediar a fonte e o veículo de comunicação, porém, não tem controle sobre o 
conteúdo do material produzido pela imprensa após as informações concedidas pelo 
entrevistado. Nos casos em que as respostas das fontes forem descontextualizadas, a equipe 
da ASCOM deve ser comunicada para intervir junto à imprensa, a fim de que sejam publicadas 
erratas ou correções. 
 
O atendimento à imprensa é restrito, às informações pertinentes ao Laboratório, 
pesquisadores e técnico-administrativos, desde que o foco seja relacionado à atuação destes 
dentro da Unidade. 
 
Serão realizados atendimentos à Imprensa quando se tratarem de: 
 

 Assuntos de caráter estritamente institucional, referentes às pesquisas e às ações de 
ensino e extensão desenvolvidas na Unidade CPML; 

 Agendamento de entrevistas pessoais, desde que o tema tenha relação com a Instituição; 
 É indicado que toda a entrevista concedida à imprensa seja mediada pela ASCOM. Em casos 
contrários, o setor deve ser informado sobre o atendimento paralelo à solicitação da 
imprensa; 

 As fontes (pesquisadores e técnico-administrativos e gerência) têm total liberdade para 
aceitar ou negar as solicitações de atendimento à imprensa; 

 É indicado que as fontes contatadas pela ASCOM atendam às solicitações com a maior 
antecedência possível. 
 
Não serão realizados atendimentos à imprensa quando se tratarem de: 
 

 Atendimentos para busca de personagens dentro do CPML. A ASCOM atua na Assessoria 
Institucional do Centro, não tendo gerência sobre solicitações de atendimento de cunho 
pessoal; 

 Atendimentos que não estejam relacionados com as áreas de pesquisa, serviços ou projetos 
desenvolvidos dentro do laboratório; 

 Gravações e fotos dentro do Centro sem autorização prévia dos responsáveis. 
 
Procedimento para o jornalista ou veículo de comunicação ser atendido pela ASCOM 
 
1- Para solicitar alguma informação ou a indicação de um profissional e ou pesquisador para 
ser entrevistado sobre determinado tema, o jornalista deve entrar em contato com a 
Assessoria de Comunicação Social pelo fone 82 3315-6154 ou e-mail cpml.ascom@gmail.com 
2- A demanda é anotada, assim como os dados do solicitante. Em seguida, a equipe da 
Assessoria de Comunicação procura levantar mais dados sobre o assunto solicitado ou o 
contato do especialista mais adequado para falar. 
3- Após o contato, o setor retorna ao jornalista informando detalhes do assunto ou o contato 
de determinado profissional, que pode ser telefone ou e-mail. 
4- A fim de garantir a privacidade dos profissionais do CPML, a política da Assessoria de 
Comunicação não permite passar os contatos do especialista sem previamente contatá-lo.  
5- A ASCOM solicita que o crédito das notícias e imagens da Instituição seja publicado na 
reportagem – seja ela de jornal, revista, internet, televisão ou rádio como Assessoria de 
Comunicação Social do CPML/Uncisal ou ASCOM/CPML-UNCISAL. Também o especialista Do  
centro deve ser identificado como profissional do CPML/Uncisal. 


