
 

 

 

 

CONSTRUINDO A NOSSA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO  

 

A comunicação é uma área estratégica para as instituições de ensino, sendo 

fundamental para o cumprimento de sua missão, a difusão de seus valores e a 

sua consolidação. Para que isso ocorra de uma forma democrática e 

transparente é necessário que se tenha uma política de comunicação 

estruturada e em pleno funcionamento.  

Na Unifesp, já há alguns meses, esse processo está aberto à participação de 

sua comunidade universitária em todos os seus campi e na reitoria, através do 

seu fórum online, instrumento que todos e todas podem contribuir para a 

proposta que será desenvolvida coletivamente, podendo postar sugestões para 

a construção dessa política de comunicação, assim como dirimir suas dúvidas 

sobre todo o processo. 

Nossa próxima etapa será a preparação para a realização das audiências 

públicas, em todos os campi, que possibilitarão o desenvolvimento coletivo de 

nossa proposta final de política de comunicação para a Unifesp. 

 

A política de comunicação  

O que é a política de comunicação? Uma das melhores definições sobre o que 

é uma política de comunicação foi formulada por Bueno (2009) que a define 

como sendo “um processo articulado de definição de valores, objetivos, 

diretrizes, normas e estruturas, que tem como finalidade orientar o 

desenvolvimento de ações, estratégias e produtos de comunicação para uma 

organização tendo em vista o seu relacionamento com os diversos públicos de 

interesse”. 

Assim, a política de comunicação da Unifesp será formada por um conjunto de 

diretrizes, de normas, de valores e procedimentos que se relacionam 

diretamente com a comunicação institucional, respeitando o seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), assim como o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI).  

Bueno (2009) complementa que para a consolidação da política de 

comunicação é necessário que ela: 

seja de conhecimento de todos os escalões da organização e mesmo dos 

públicos externos, e possa constituir-se em referência obrigatória para o 



trabalho de comunicação. A política de comunicação expressa mais do que 

uma simples intenção, ela tem a ver com o compromisso que a organização 

assume no sentido de promover o melhor relacionamento possível com seus 

stakeholders. Trata-se basicamente de um aspecto singular que caracteriza 

uma filosofia ou modelo de gestão e deve, nas organizações modernas, estar 

comprometida com a ética, a transparência, o profissionalismo, a proatividade 

e a cidadania. (BUENO, 2009) 

 

Qual a sua importância  

É muito importante que a Unifesp elabore e coloque em funcionamento a sua 

política de comunicação, pois segundo Freitas (2007) “deverá sempre indicar 

os caminhos de todas as atividades midiáticas e de integração, especialmente 

no que concerne ao relacionamento com a imprensa, às estratégias de 

marketing e à publicidade”. Depois de finalizado esse projeto, a política de 

comunicação orientará estrategicamente as ações e os produtos de 

comunicação que são realizados pela universidade, pois “a definição da política 

de comunicação é o momento mais importante de todo e qualquer 

planejamento de curto, médio ou longo prazo” (FREITAS, 2007). Isso também 

impactará na maneira como a instituição se relaciona com os seus diversos 

públicos de interesse (também chamados de stakeholders), tanto internos 

como externos. 

 

OBJETIVOS  

A política de comunicação da Unifesp tem como seus objetivos: 

I- buscar a integração e a promoção do diálogo entre a instituição e seus 

públicos internos, assim como também externos; 

II- proporcionar a visibilização do que é produzido na instituição nas áreas 

acadêmica, científica, de extensão e cultural, assim como comunicar as 

demandas administrativas que se fazem necessárias para o bom 

funcionamento da instituição; 

III- proporcionar a circulação de informações e experiências, assim como 

possibilitar a interlocução entre os vários setores da instituição, tanto 

internamente como com a sociedade; 

IV- proporcionar a integração dos processos de comunicação interna da 

instituição; 

V- dar visibilidade a marca da Unifesp, demonstrando ser ela um patrimônio da 

sociedade brasileira; 

VI- legitimar-se institucionalmente na sociedade, divulgando o seu capital 

intelectual e social que nela é produzido; 



VII- profissionalizar a comunicação da instituição, visando à construção de uma 

comunicação estratégica que atenda a sua missão e os seus valores enquanto 

uma instituição pública de ensino superior. 

 

PRINCÍPIOS  

A busca desses objetivos deve ser feita tendo em vista uma série de 

parâmetros fundamentais que norteiam a construção e execução da Política de 

Comunicação de uma instituição. 

São eles: 

Ética: o comportamento ético deve estar sempre presente na condução de 

todos os atos realizados pela instituição e também por quem a representa. 

Responsabilidade social: uma instituição pública deve ter sempre presente o 

seu papel social na promoção da ciência, do ensino e da cultura para toda a 

sociedade. 

Transparência: as atitudes transparentes devem estar presentes na 

divulgação de todos os atos junto à comunidade universitária e a toda 

sociedade. 

Pluralidade: respeitar e possibilitar a manifestação de pensamento e da 

diversidade social – tanto étnica, religiosa, e cultural, além da orientação sexual 

e da acessibilidade. 

Participação e interesse público: disponibilizar os canais de comunicação 

para os seus públicos, possibilitando a participação da comunidade. 

Promoção e comunicação do conhecimento: ser instrumento ativo na 

promoção de todo o conhecimento construído na instituição seja no ensino, na 

pesquisa, na extensão e na cultura. 

Fortalecimento da identidade institucional: a imagem da instituição deve ser 

o retrato de sua comunidade plural, refletindo sua importância social. 

Integração: a comunicação deve atuar de forma integradora, colocando todo o 

seu instrumental em prol da valorização das pessoas que integram a 

comunidade universitária. 

 

EXECUÇÃO 

A construção de uma política de comunicação é longa, mas se faz necessário 

que seja assim, para possibilitar a participação de todos os setores da 

instituição na realização desse projeto, que vem sendo conduzido de maneira 

transparente e democrática. 

É importante que todos e todas saibam as várias etapas desse processo: 



1ª etapa: está aberta a participação através do fórum on-line no qual podem 

ser feitas perguntas, enviadas sugestões e esclarecimento de dúvidas a 

respeito da política de comunicação. 

2ª etapa: serão realizadas as audiências públicas nos campi Baixada Santista, 

Diadema, Guarulhos, Osasco, São José dos Campos, São Paulo, Zona Leste e 

na Reitoria. Nessas audiências serão recebidas sugestões dos participantes. 

3ª etapa: depois da realização das audiências públicas a Câmara Técnica de 

Comunicação Social (CTCom) irá trabalhar na seleção e sistematização de 

todas as propostas que foram encaminhadas dando redação a um documento 

final que será apresentado depois na audiência pública de retorno. 

4ª etapa: realização da audiência pública de retorno para apresentação do 

trabalho realizado de seleção, sistematização e redação do documento 

resultante das audiências públicas. Esse é o momento em que ainda será 

possível fazer alguns ajustes ao documento final. 

5ª etapa: depois da realização da audiência pública de retorno o documento 

volta para Câmara Técnica de Comunicação Social (CTCom) para os ajustes 

finais. 

6ª etapa: encaminhamento do documento ao Comitê Estratégico de Tecnologia 

da Informação e Comunicação (Cetic) para os ajustes técnicos necessários. 

7ª etapa: encaminhamento do documento final relativo à política de 

comunicação ao Conselho Universitário (Consu) para a sua aprovação. 
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