APRESENTAÇÃO
Nos últimos 10 anos, a maneira de se fazer comunicação passou por
mudanças. Os avanços tecnológicos fizeram com que a internet se
transformasse em um aliado nesse processo. A busca por informações, a
necessidade de respostas em tempo real, o compartilhamento de ideias trouxe
uma nova configuração e, com ela, novos papeis dentro da comunicação.
Criada em 2004, a ACOM (Central de Comunicação) da Universidade de
Taubaté completou 10 anos em 2014 e buscou se adaptar a essas mudanças e
seguir as tendências para continuar atingindo seu objetivo: fazer a
comunicação institucional e promocional da Universidade de Taubaté.
A Acom está diretamente vinculada à Reitoria e é subdivida em núcleos:
Comunicação Interna, Imprensa, Web, Redes Sociais, Relações Públicas,
Produção de Conteúdo e Propaganda, além da Coordenação.
Apesar da subdivisão, esses núcleos atuam de forma integrada, no formato de
inteligência coletiva, com objetivo de construir e consolidar a imagem da
UNITAU nas esferas local, regional, nacional e, até mesmo, internacional.
Outra responsabilidade da ACOM é manter o relacionamento da UNITAU com
seus mais diversos públicos: alunos e ex-alunos, funcionários, professores e a
sociedade e seus formadores de opinião. As formas de interação com esses
públicos também ganharam novos contornos nos últimos anos.
Se existe um consenso entre os especialistas que estudam a comunicação no
universo das instituições, é que ela é vital para o sucesso de qualquer
empreendimento. Instituições de ensino, ou de qualquer outra atividade, que
pretendam sobreviver e crescer inevitavelmente precisa tomar atitudes
transparentes diante de seus públicos, divulgando constantemente sua cultura,
valores, projetos e missões, econômica e socialmente. Afinal, como diz José
Eustachio, "não existe consumidor - essa é uma entidade fictícia. O que existe
são pessoas. O que existe é gente, que tem carências, que renova seus
valores, que tem outras crenças, que está inserida num contexto social que vai,
de tempos em tempos, se renovando, vai mudando, vai caminhando".

COMUNICAÇÃO INTERNA

A partir do segundo semestre de 2014, a ACOM (Central de Comunicação da
Universidade de Taubaté) deu andamento a ações voltadas para Comunicação
Interna que constam no Plano de Comunicação Interna. Elas foram realizadas
em conjunto entre a ACOM, por meio do Núcleo de Jornalismo e de Relações
Públicas, da diretoria de Recursos Humanos da Universidade e de outros
setores da UNITAU.
OBJETIVOS
A Comunicação Interna tem como principal objetivo integrar as pessoas,
setores e departamentos de uma organização. Na Universidade de Taubaté,
esse objetivo busca conscientizar, habilitar e apoiar a Administração Superior
para a condução dos processos de comunicação junto ao público interno e
para o exercício de seu papel no aprendizado contínuo e de valorização das
pessoas.
A importância de efetivar um plano de comunicação interna irá contribuir para
promover e manter a imagem institucional desejada, integrar pessoas,
departamentos e setores além de estimular abertura para mudanças e
inovações.

AÇÕES, MÉTODOS E ESTRATÉGIAS
Acompanhamento de reunião com os servidores: Assim que assumiu como
Pró-reitor de Administração, o Prof. Dr. Arcione Ferreira Viagi deu início a uma
série de reuniões com os servidores para se apresentar, conversar sobre o
papel da Pró-reitoria, suas expectativas à frente do novo cargo, além de ouvir
dos servidores suas dúvidas e necessidades.
Ao todo, foram 20 reuniões e em todas elas havia um representante da ACOM
para cobrir o encontro e avaliar de que forma a comunicação interna poderia
atuar frente ao que era apresentado.
Campanha de corte dos ramais: Desde o final do mês de setembro de 2014,
a UNITAU deu início a uma campanha para diminuir o número de ramais,
visando redução dos custos da Universidade com telefonia. Após reuniões com
representantes da Pró-reitoria de Administração, decidiu-se que a ACOM seria
responsável pela produção do material de divulgação e pelo disparo das listas
atualizadas com os novos números.

Atualização mailling servidores: A partir da constatação de que as
mensagens enviadas para o mailling de servidores não contemplavam a
maioria (grande parte dos e-mails voltavam), fizemos uma força tarefa para
atualizar os contatos de todos os setores da Universidade. Enviamos a
solicitação via e-mail e depois ligamos para confirmar o recebimento e sanar
possíveis dúvidas. A ação teve resultado mediano, pois alguns setores da
Universidade não deram retorno.
Banco de dados: Em parceria com o Departamento de Informática, foi
desenvolvido um programa que possibilita a criação de um banco de dados dos
servidores da UNITAU para uso exclusivo da ACOM. Essa ferramenta
consegue nos dar relatórios com informações que conseguem identificar, por
exemplo, a linha de pesquisa de determinado professor ou quantos servidores
estão há mais de 10 anos na UNITAU. Essa facilidade nos dá mais agilidade
na busca de fontes para atender solicitações da imprensa e também para
desenvolvermos ações de comunicação interna com determinado público. O
programa foi finalizado no final do ano passado e deve ser instalado para
testes no início de fevereiro.
Intranet: O portal de intranet da UNITAU passará por reformulação e irá se
tornar uma ferramenta administrativa além de um canal efetivo de
comunicação. Essa transformação irá modernizar o portal, que agregará
conteúdo administrativo e informações gerais sobre a Universidade voltadas
aos servidores, que serão divididas em editorias.
No segundo semestre de 2014, tivemos algumas reuniões com a Phocus
Interact, empresa que irá desenvolver o novo portal, juntamente com um
representante da Central de Informática e do sistema que gerencia os nossos
dados (Gov.br). Atualmente, o projeto está em fase de coleta de dados e
desenvolvimento do sistema. A previsão de entrega para implantação é para o
mês de abril.
Media trainnig: O media training é uma atividade que deve ser realizada
periodicamente com os gestores que estão à frente de qualquer instituição. A
nova equipe da Administração Superior da UNITAU recebeu o treinamento no
último sábado de novembro, dia 29. O encontro foi em Campos do Jordão na
Pousada das Hortênsias, e foi dividido em duas etapas. Durante a manhã, a
equipe da ACOM (Leticia Maria, Mayra Salles e Simone Gonçalves) apresentou
alguns conceitos de comunicação e também o plano de comunicação interna
para a Universidade. O retorno foi positivo, pois propiciou discussão de ideias
entre o Reitor, vice-reitor e pró-reitores visando a melhoria dos procedimentos
da Universidade.
Na sequência, o jornalista Márcio Campos, da TV Band, conduziu as atividades
da tarde. Acompanhado de um cinegrafista, também da TV Band, ele falou

sobre o trabalho de uma equipe de reportagem, deu dicas de como se
comportar frente às câmeras e tirou dúvidas dos gestores.
Para finalizar, o jornalista simulou entrevistas individualmente com cada
participante. A atividade serviu como um treinamento com objetivo aplicar na
prática os conceitos apresentados pelo repórter. O material colhido neste dia
será enviado à ACOM e compartilhado com a equipe para analise das
considerações feitas por Márcio.
Circuito interno de TV: Apresentado novamente durante o media trainning (a
primeira apresentação foi em 2013), o circuito interno de TV foi aprovado pelo
Reitor e deverá ser implantado ainda no primeiro bimestre de 2015. Esta
ferramenta será o principal divulgador institucional da Universidade além de
colaborar diretamente com a comunicação interna. O projeto será realizado
entre a ACOM e TV UNITAU.
Jubileu de 40 anos UNITAU
Exposição 40 anos: Em 2014, a Universidade completou 40 anos de
fundação. Entre as ações planejadas para comemorar a data, está a Exposição
Sonhos Possíveis, realizada entre os dias 6 de novembro a 6 de dezembro no
Solar da Viscondessa do Tremembé.
O planejamento e execução dos trabalhos da exposição envolveram todos os
setores da Central de Comunicação. Os núcleos atuaram de forma integrada
para a realização do evento que deu início às comemorações dos 40 anos da
Universidade.
O levantamento de informações foi baseado nas edições de jornais do início
dos anos 1970 até os dias de hoje. A pesquisa foi realizada no Centro de
Documentação e Pesquisa Histórica (CPDH) da UNITAU e também na
hemeroteca da Prefeitura de Taubaté. Além de fonte de informações, as visitas
aos locais de pesquisa serviram para levantamento de imagens históricas da
Universidade.
Além da pesquisa histórica, optamos por recontar a história da UNITAU por
meio de relatos de servidores, professores, alunos e ex-alunos. Esses
depoimentos deram origem à web-série Sua História, Nossa história, que foi
transmitida na exposição e está disponível no canal da Universidade no
youtube.
Entrega medalhas 40 anos: Para fortalecer o relacionamento da Universidade
com seus servidores organizamos um evento para entrega de medalhas
alusivas aos 40 anos da UNITAU. Entre as atividades realizadas estão a
montagem da lista de homenageados, o primeiro contato com o homenageado,
a entrega dos convites e a confirmação de presença, a organização do evento
e a recepção no dia do evento.

A primeira entrega foi realizada no final do ano passado e contemplou 50
servidores, entre eles os primeiros reitores e pró-reitores da Universidade, além
de representantes de veículos de comunicação. Para 2015, estão programadas
duas entregas para o mês de fevereiro.
Oficinas de aprimoramento: Uma das premissas da ACOM é contribuir para a
formação dos alunos que fazem estágio na Central. A atuação pedagógica da
Central contou com atividades que complementaram o aprendizado dos
estagiários e também dos profissionais. O primeiro workshop realizado foi o de
“Retratos” ministrado pelo diretor de criação da ACOM Thiago Gustavo. O
conteúdo mesclou técnicas de fotografia e atividades práticas. Os estagiários
foram divididos em duplas e tinham a missão de fazer um ensaio fotográfico de
retrato. No final da atividade, as duplas apresentaram os trabalhos e
comentaram as dificuldades e desafios da produção.
O segundo workshop foi ministrado pelo publicitário Danilo C. Monteiro, da
agência Elefante Marketing. O tema abordado foi o tratamento de imagens em
publicidade. Ambas atividades foram realizadas no mês de maio.
Em junho, o Prof. Ms. Luzimar Gouvêa ministrou uma atividade de
interpretação de texto e língua portuguesa. Ao todo, foram três encontros em
que os estagiários e profissionais discutiram notícias e textos e fizeram
exercícios de interpretação dos mesmos.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Circuito interno de TV: Aprovado no final de 2014, o circuito interno de TV da
Universidade será implantado ainda no primeiro bimestre de 2015. Após
algumas reuniões, ficou definido que a princípio serão dois pontos (Reitoria e
Pró-Reitoria de Finanças) que servirão de projeto piloto. Na sequência, o
projeto irá se expandir para os Departamentos e demais setores da
Universidade. Os locais que receberão as demais TVs serão definidos a partir
de um estudo que está sendo realizado pela ACOM em parceria com a TV
UNITAU e Central de TI.
Entrega de medalhas 40 anos: A primeira entrega das medalhas foi um
sucesso. O clima de reencontro das pessoas homenageadas deu um tom a
mais à cerimônia. Para 2015, estão planejadas mais duas entregas que serão
realizadas ainda no primeiro bimestre. A ação reforça a valorização dos
servidores pela Universidade, além de promover o encontro de pessoas que
atuam na UNITAU e àqueles que já deixaram suas funções.
Intranet: Aprovada no meio de 2014, a reformulação do portal de intranet da
UNITAU trará vantagens aos servidores da Instituição e irá contribuir
diretamente com a comunicação interna, uma vez que as informações que
serão disponibilizadas neste canal encontrarão menos ruídos ao chegar aos

servidores. O objetivo final deste projeto é transformar a intranet em uma rede
social interna da Universidade, uma tendência que ganha força e adeptos em
grandes corporações nacionais e internacionais.
Oficinas de aprimoramento: Os encontros propiciaram um ambiente de troca
de experiências e conhecimento, o que foi benéfico para a formação dos
alunos e reciclagem dos profissionais. Para 2015, estão sendo planejadas mais
atividades com esse objetivo.
ANÁLISE
O saldo para a comunicação interna da Universidade em 2014 foi positivo. A
aprovação de diversos projetos demonstra que o primeiro passo foi dado para
a implantação de um plano baseado em ações estratégicas definidas junto à
Administração Superior.
Os benefícios de ter uma comunicação interna efetiva vão desde a diminuição
de boatos por meio da proximidade entre servidores e Administração Superior,
até o engajamento de toda a instituição por um objetivo comum. Porém, esse
resultado só poderá ser medido em 2016, quando teremos indicadores das
ações realizadas ao longo de 2015.

IMPRENSA

O núcleo de imprensa desenvolveu, durante 2014, diferentes atividades com o
objetivo de garantir visibilidade na imprensa para as ações da UNITAU e para
fazer a gestão da imagem da Universidade nos meios de comunicação.
Para isso, realizou as seguintes ações:


Produção de conteúdo: a partir de entrevistas com professores,
alunos e funcionários produzimos textos, vídeos e imagens, que
viram conteúdo informativo para o site, redes sociais e sugestões
de pautas para a imprensa, realizando a divulgação interna e
externa das atividades e pessoas da UNITAU;



Gerenciamento de entrevistas com docentes: a partir de
solicitações da imprensa, intermediamos a participação de
professores em entrevistas nos veículos;



Gerenciamento do envio de informações à imprensa: a partir das
solicitações dos veículos, a Secom repassa informações diversas
sobre a Universidade, checadas e autorizadas pelos setores
competentes, entre elas número de alunos e número de
presentes nos vestibulares;



Clipagem: coleta e arquivo diário das entrevistas de profissionais
da UNITAU concedidas a jornais impressos, sites e televisões;



Cobertura de eventos e atividades: registro das ações de
destaque realizadas na Universidade, entre elas: posses de
servidores, Feira de Profissões, CICTED e Exposição Sonhos
Possíveis;



Mídia training: apoio para a preparação de professores para
entrevistas (item constante e descrito no relatório sobre
comunicação interna);



Produção do informativo “Notícias da UNITAU”: produzimos e
realizamos parte da distribuição de 18 edições, veiculadas entre
agosto e dezembro, do jornal Notícias da UNITAU. O informativo
circulou interna e externamente, com notícias de interesse da
Universidade;



Produção do Guia do Estudante: publicação direcionada para
os novos alunos, com o objetivo de orientá-los sobre o
funcionamento da Universidade e as ferramentas disponíveis;



Visitas a redações: com o objetivo de estreitar o relacionamento
com os órgãos de imprensa, realizamos visitas semestrais às
principais redações da região;



Orientação de estágio: o núcleo de jornalismo contou com a
atuação de sete estagiários durante o ano, que participaram de
todas as atividades desenvolvidas, desenvolvendo ações práticas
da futura carreira. Também acompanharam oficinas promovidas

pela Secom, entre elas de língua portuguesa e de produção e
tratamento de imagens.

Alguns números sobre as nossas atividades:
Atendimentos à imprensa: 721, aos seguintes veículos:

TV Ap.
TV Vang
Band
O Vale
Gazeta
Canção Nova
Record
G1
NT
Alunos
Meon
Mais

Fotos: 21.836, em 428 atividades (reuniões, eventos, projetos etc).

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Janeiro

65

82

147

811

459

315

Fevereiro

195

35

528

568

321

470

Março

31

447

1064

640

711

644

Abril

22

288

1121

688

815

1756

Maio

573

238

1394

1093

1.430

3069

Junho

379

262

727

556

575

1691

Julho

239

316

602

177

917

1444

Agosto

323

855

1574

596

1.705

1547

Setembro

680

1034

3024

1483

2.060

2744

Outubro

1625

1614

861

1409

1.523

2930

Novembro 472

617

501

941

1.198

3407

Dezembro

748

315

1481

956

813

1819

Total

5352

6103

13024

9918

12.527

21.836

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Janeiro

5

6

5

8

8

30

31

Fevereiro

6

7

10

21

11

38

29

Março

31

32

36

32

38

37

32

Abril

32

19

33

35

34

39

33

Maio

24

35

39

47*

39

40

51

Junho

21

30

17

37

31

33

34

Julho

9

27

14

19

14

37

27

Agosto

31

21

52

46

52

49

40

Setembro

26

30

27

38

40

42

52

Outubro

38

48

25

41

37

42

62

Novembro

55

36

16

41

38

24

43

Dezembro

26

25

22

10

25

33

43

Total

304

316

296

375

367

444

477

Releases: 477, sobre eventos (Vestibular, Semanas Pedagógicas etc), projetos
e pesquisas de alunos e professores, programas de bolsas e de benefícios,
entre outros.
Matérias veiculadas (em sites, revistas e jornais impressos): 2.497, conforme
tabela abaixo:
Mês

Positivas

Neutra
s

Negativas

Release

Espontânea

Total
mês

Janeiro

118

85

17

99

121

220

Fevereiro

19

115

8

26

116

142

Março

35

132

13

17

163

180

Abril

89

104

5

4

50

252

Maio

99

105

9

65

149

427

Junho

30

47

11

14

54

156

Julho

49

24

2

29

51

155

Agosto

54

118

8

48

132

180

Setembro

71

118

8

45

152

197

Outubro

54

94

19

37

130

167

Novembro

106

110

13

35

194

229

Dezembro

70

111

11

17

175

192

Total:
Positivas

Total:
Neutra
s

Total:
Negativas

Total:
Releases

Total:
Espontâneas

Total anual

794

1163

124

436

1487

2497

Matérias veiculadas na TV Vanguarda (nos três jornais e nos programas
Planeta Vanguarda e Vanguarda Comunidade) e na TV Band Vale (nos três
jornais da emissora): 93*

do

Band: 26

1º Edição
2º Edição

Vanguarda: 67

Bom Dia
Link
2ºEdição
Planeta
Comunidade

* a clipagem de TV em 2014 não pode ser completa, no caso da TV Band Vale
e em relação a outras emissoras clipadas anteriormente (TV Aparecida, TV
Canção Nova e TV Novo Tempo), uma vez que a empresa terceirizada
responsável pelo serviço fechou, uma nova compra do serviço não pode ser
realizada e a coleta de dados nos sites dos canais (alternativa encontrada)
mostrou-se deficitária, pois nem todos os vídeos são postados no endereço
eletrônico das emissoras (os links ao vivo, por exemplo, não são).
REDES SOCIAIS
Objetivo anual

O objetivo geral da vertente da UNITAU nas redes sociais continua sendo
humanizar a imagem da universidade e aproximá-la de seus alunos, futuros
alunos, professores e servidores. Com a ajuda de linguagem mais leve,
publicações com assuntos próximos aos comentados pelo público nas redes e
atendimento rápido, nossas páginas na internet deixam de funcionar somente
como fonte de informações e novidades sobre a universidade e transformam-se
em um canal direto com os serviços da UNITAU.
Essa proximidade e atenção fortalecem a marca UNITAU junto ao público e
diminuem a hostilidade em relação a possíveis problemas ou situações gerais e
pontuais.
Em 2014, passamos a usar a ferramenta de monitoramento Scup, que deixou o
atendimento on-line ainda mais ágil e nos deu uma ampla visão de como a
UNITAU é percebida pelo público. Por conta desse uso, passamos a nos
comunicar ainda mais com o público que já temos e com o público que
desejamos conquistar, especialmente pela rede social Twitter.

Ações nas redes sociais em 2014:
- Volta às aulas: A campanha contou com publicações sobre as coisas boas
de ser um universitário e de ser um calouro na universidade.
- Pós-graduação: Além de conteúdo promocional, a campanha também
abordou os benefícios de continuar estudando com a participação de relatos de
estudantes alemães.
- Ensino a distância: Além de conteúdo promocional sobre datas e prazos, a
campanha contou com dúvidas frequentes sobre o ensino a distância.
- Feira de oportunidades: A campanha se apoiou em publicações com fases
de incentivo a participação no evento e ao empreendedorismo, além de um
evento criado no Facebook que contou com muita participação do público.
- Feira de profissões: A campanha on-line da Feira contou com a novidade de
listas

divertidas

na

plataforma

de

conteúdo

colaborativo

Buzzfeed.

Aproveitando a criação de três personagens, a campanha contou com
brincadeiras atuais e próximas ao público que geraram bastante engajamento.
Utilizamos a rede social Instagram como incentivo na participação em uma
campanha de fotos.
- Vestibular de Inverno: Por meio de publicações, convidamos alunos a
participarem de uma série de vídeos que foram lançadas para a campanha.
Para o vestibular de Medicina, criamos a editoria "Em 6 Meses" para incentivar
a inscrição na prova do meio do ano. Para o vestibular dos demais cursos, a
editoria "Hoje Eu Vou" falou sobre atividades que os vestibulandos poderiam
começar imediatamente, assim como o início na faculdade.
- CICTED: Como incentivo e homenagem, divulgamos o evento com a
publicação de pesquisas realizadas na universidade, por alunos e professores.
- 40 anos: As editorias da campanha de 40 anos da UNITAU foram produzidas
pensando em aprofundar o conhecimento do público sobre a universidade e
relembrar momentos importantes da nossa história. A campanha contou com
curiosidades, linha do tempo com fotos antigas resgatadas em pesquisa e
storytelling pelo Facebook e pelo Instagram como convite para visitação da
exposição no Solar da Viscondessa. A exposição contou, ainda, com um
evento amplamente atualizado no Facebook e atenção especial no Instagram
da universidade.
- Dia do estudante: Publicações baseadas em verdades que os estudantes
conhecem enquanto são universitários.
- Festa junina: Para o período foi criada uma campanha em parceria com o
Ceatenut com receitas nutritivas e saudáveis para a Festa Junina.
- Vestibular de Verão: Publicações com dicas pré-prova para os vestibulandos
foram o carro-chefe da campanha on-line. Muito além de chamar para as
inscrições e lembrar cronogramas, a campanha buscou ser, de alguma forma,
útil para o estudante e ajudá-lo antes e durante provas de vestibulares, seja da
UNITAU ou de outra instituição -- o que ajuda a construir a marca da
universidade nas redes. A campanha teve investimentos em patrocínio
cortados no início do período.

Editorias fixas de 2014:
- Frases: Frases de autores e personagens importantes da história usados
como "bom dia" ou "boa tarde".
- Dica cultural: Dicas de filmes, livros e eventos relevantes para o público da
página e da UNITAU em geral.
- Dia de profissões: Comemoração dos dias de profissões de cursos que são
ministrados na universidade. A editoria conta com informações a respeito do
mercado para cada área, buscando informar ao universitário quais atuações
escolher no futuro.
- Retrospectiva 2014: Fixa para todo final de ano, a retrospectiva deste ano
contou com 17 publicações.
RESULTADO
Volta às aulas
Foram 10 publicações no total, com média de 25 likes e alcance de 902
pessoas por publicação. A campanha fez a página da UNITAU crescer 182
seguidores, aumentou o alcance total da página em 138% e o engajamento em
87% no período.

Pós-graduação
A campanha foi longa, abrangendo cerca de 60 posts, e contou com
publicações que respondiam dúvidas em relação a Pós, vídeos e relatos dos

estudantes alemães da Universidade de Steinbeins, além de redação de
incentivo a continuação do estudo. As publicações não foram patrocinadas e o
maior alcance e engajamento foram conquistados pela publicação do gerente
administrativo José de Aritmathéa.

Ensino a distância
Os processos seletivos do Ensino a Distância da UNITAU não têm períodos de
pausa entre eles. Por esta razão, a campanha de divulgação dos cursos da
modalidade foi longa e contou com algumas mudanças de tema e identidade
visual no período. O post mais relevante de toda a campanha foi patrocinado e
conquistou 918 likes, 11 comentários e 21 compartilhamentos, com 3194
cliques no link encurtado ao longos das campanhas. A aceitação de histórias
reais durante a campanha do EAD têm sido boa também organicamente.

Feira de oportunidades
A campanha contou com 16 posts, entre redações e fotos, além de um álbum
com 283 confirmações de presença e 1.500 convidados, e 23 fotos publicadas
no Instagram.

Feira de profissões
A campanha da Feira contou com posts bem sucedidos, tanto patrocinados,
quanto orgânicos. O uso, pela primeira vez em nossas campanhas on-line, de
redações engraçadas e piadas próximas ao público, com a ajuda dos
personagens criados para o evento, se mostrou grande sucesso. No geral,
foram 38 publicações (média de 79 curtidas por publicação), entre pré-evento e
cobertura, além de 1 evento com 182 presenças confirmadas e um 1 álbum
criado com fotos dos alunos que visitaram a Feira de Profissões. No Instagram,
foram 29 fotos e vídeos.

Vestibular de inverno
O maior sucesso da campanha do Vestibular de Inverno foram os vídeos. Com
conteúdo patrocinado, eles alcançaram um bom número de pessoas (90.288
pessoas só na soma dos quatro maiores posts, que são 2 vídeos e 2
publicações com link de inscrição no processo seletivo, uma delas com
redação focada no engajamento do público) e 2.498 cliques no link encurtado
para inscrições. A análise da campanha leva em consideração o vestibular para
Medicina e para os demais cursos.

CICTED
A campanha on-line contou com 17 publicações e média de 10 likes em cada
uma delas, entre divulgações de data e horário do evento e destaque para
pesquisas realizadas na universidade. O feedback da divulgação de pesquisas
foi bom e indica que essa atividade deve ser feita mais vezes ao longo
patrocinado.do ano. Nenhum conteúdo foi

40 anos
A campanha on-line contou com cerca de 23 publicações não patrocinadas no
Facebook, entre elas fotos históricas, curiosidades e convites para a exposição
no Solar da Viscondessa, que ocorreram mesmo após o período de término da
exposição e das comemorações de 40 anos. O evento criado para a divulgação
da exposição contou com 132 pessoas confirmadas, 1.300 convidadas e
alcance de 3.200 pessoas no total.

Dia do estudante
Uma pequena série de 5 publicações, a mini-campanha buscou apresentar
"verdades" vividas no dia a dia pelos estudantes. A média foi de 13 curtidas por
publicação e participação, em comentários, do público em 2 publicações.

Festa Junina
A editoria em comemoração as festas juninas foi feita em parceria com o
Ceatenut e publicada, simultaneamente, na fanpage da UNITAU e da Clínica
de Nutrição. A campanha teve 6 receitas e, em média, 6.5 curtidas por
publicação.

Vestibular de Verão
A campanha do Vestibular de Verão, Medicina e demais cursos, contou com
cerca de 40 posts, entre eles divulgação de data e horário de ambos os
vestibulares, dicas pré-prova, indicação de benefícios e vantagens de se
estudar na UNITAU, publicações sobre alunos e ex-alunos da universidade que
se destacaram no mercado e no mundo acadêmico e cronogramas, como a
divulgação/teaser do resultado das provas, que causou bastante comoção
entre os vestibulandos e, assim, bastante engajamento.

Publicações relevantes de 2014

A divulgação do release a respeito do sucesso da UNITAU no Ranking
Universitário da Folha, o RUF, excedeu nossas expectativas de retorno do
público. Além de 236 curtidas, 6.972 pessoas alcançadas organicamente e 67
compartilhamentos, a publicação recebeu diversas formas de agradecimentos,
elogios e comentários que expressavam o orgulho de ser UNITAU em cada
um.

A presença da UNITAU no projeto do Parque Tecnológico de Taubaté teve
feedback positivo quanto a possibilidade de um campus único. A publicação
conquistou 200 curtidas, foi alcançada por 6.168 pessoas, recebeu 6
comentários e mais 42 compartilhamentos.
Números gerais de cada rede
* análise apenas das redes sociais que contam com sistema de mensuração.
Facebook

A quantidade de curtidas subiu de 18.682 para 28.465 pessoas ao longo do
ano (+ 9.783), com picos em maio, época da Feira de Oportunidades, e em
setembro, durante a Feira de Profissões.

O alcance total da fanpage atinge seus picos durante campanhas,
especialmente patrocinadas, das feiras e vestibulares da universidade.

Twitter

Fechamos o mês de maio com 1.019 seguidores no Twitter e terminamos o
ano, em dezembro, com 1.191 (+ 172 seguidores).

Instagram

Em maio de 2014, tínhamos 617 seguidores. Fechamos o ano com cerca de
1.223 (+ 606 seguidores).

Números gerais

O gráfico representa a qualificação de cada uma das cerca de 23.700 menções
que recebemos em nome da UNITAU, nas redes sociais e em páginas da
internet, ao longo de um ano. Os picos de menções acontecem em torno da
Feira de Profissões, que tem bastante destaque entre o público jovem,
especialmente do Ensino Médio e em ano de vestibular, no Twitter, e na época
do Vestibular de Verão. A análise aponta, ainda, que cerca de 26,4 milhões de
pessoas foram expostas as menções feitas sobre a UNITAU neste mesmo
período.

O gráfico acima aponta a saúde geral da marca (relação entre menções
positivas e negativas recebidas no período), os picos de audiência que temos
na internet nos dias da semana e representatividade de cada rede social para a
UNITAU (ou seja: onde está o nosso público hoje).

Metas para 2015:
- Aumentar o engajamento do público nas nossas principais redes sociais
(Facebook, Instagram e Twitter);
- Continuar a criação, aplicação e consolidação de uma identidade visual e
textual para as redes sociais da universidade;
- Levar o público interno da universidade para a internet e em contato com as
nossas redes;
- Humanizar ainda mais as publicações, com fotografias e relatos pessoais de
alunos e funcionários;
- Garantir patrocínio de publicações institucionais ou que fazem parte do
projeto de aproximação entre marca e público;
- Fazer das redes sociais da UNITAU e do retorno recebido por meio de
monitoramento diário de menções o ponto inicial na tomada de decisões
estratégicas para a melhoria da universidade e de seus serviços.
WEB

Site UNITAU
O site da Universidade de Taubaté (UNITAU) é uma das vitrines da Instituição,
um meio de comunicação usado no apoio da divulgação à comunidade dos
cursos e dos serviços oferecidos pela Instituição. Em 2014, o portal recebeu
601.875 visitantes, acumulando mais de 1, 4 milhão visualizações.
Para manter o site com uma boa navegabilidade e com um conteúdo atrativo, é
realizada uma manutenção diária, que inclui postagem de notícias e de
imagens, atualização dos cursos, divulgação de concursos, publicações de
licitações e deliberações, entre outros.
Durante o ano, o site alcançou a marca de 1.934 páginas e 10.303 arquivos
cadastrados, um aumento de 41,68% e 9,52%, respectivamente, em relação a
2013.

Período de 01/01/2013 a 31/12/2013
O número de acessos chegou a uma média de 10 mil visualizações por dia,
com picos de mais de 42 mil visitas, como no dia 13 de dezembro de 2014.
Os visitantes recorrentes, que acessam o site mais de uma vez, são grande
parte do fluxo de internautas e totalizam 59,3%. O computador é o dispositivo
mais usado para acessar o portal, seguido pelos celulares.
As visitas duram cerca de 3 minutos e os usuários consultam duas páginas.
O site em português recebeu mais de 1,3 milhão de visitas, o que representa
94,52% dos acessos. A versão em inglês atingiu 3,09% e totalizou mais de 43
mil visitas.
Período de 01/01/2013 a 31/12/2013
O portal recebeu visitas de usuários dos Estados Unidos, Índia, Espanha,
Bolívia, Alemanha, Portugal, Argentina e Angola. A maioria dos acessos é do
Brasil (97,54%), em cidades como Taubaté, São José dos Campos, São Paulo,
Pindamonhangaba, Caçapava e Rio de Janeiro.
A gestão de conteúdo do site é feita pela Central de Comunicação da
Universidade de Taubaté (UNITAU) e o gerenciamento do sistema é realizado
pela empresa Phocus Interact.

OBJETIVOS
Página do Núcleo de Pesquisas Econômico-sociais (Nupes)
Referência em pesquisa em toda a região do Vale do Paraíba, o Nupes
passará a ter um espaço no unitau.br para divulgação de pesquisas e
unificação das informações do Núcleo. Serão realizadas algumas reuniões para
definição de layout e de conteúdo. Um projeto inicial de menu foi enviado pela
Cecom a Phocus e reúne itens como relatórios, indicadores, finanças, trabalhos
publicados, história, missão e valores do Nupes.
Sala de Imprensa
A página de Notícias ganhará um novo layout. Mais dinâmico e moderno, o
espaço terá novas ferramentas e concentrará melhor todas as informações
referentes às notícias e às publicações da Universidade.
Para estreitar os canais de comunicação desta Central com os departamentos,
os professores e os alunos, será implantado um sistema no qual qualquer
usuário do unitau.br possa sugerir pautas e informar a Central sobre eventos
ou acontecimentos em seu departamento. Dessa forma, as informações
chegariam até o núcleo de imprensa possibilitando a divulgação de ações da
Universidade com mais eficácia.

O espaço também divulgará os vídeos produzidos pela Cecom, trará um
clipping com notícias sobre a Instituição veiculadas na mídia, reunirá diversas
publicações da Universidade, como o jornal Notícias da UNITAU, o Boletim da
Pró-reitoria Estudantil (PRE) e a TV e a Rádio UNITAU.
A imprensa receberá uma ferramenta para ajudar na divulgação da
Universidade. O UNITAU em Números será uma página que reunirá diversas
informações dos setores da Instituição, além de concentrar os contatos do
núcleo de jornalismo da Cecom para pautas.

EAD
Os cursos de Educação a Distância não tinham um espaço específico no site,
com páginas destinadas à divulgação dos cursos, como a graduação e a pósgraduação. Contavam apenas com um hotsite para as inscrições nos
processos seletivos. Em 2014, a Cecom planejou e executou a criação de
conteúdo dos 26 cursos de EAD da Universidade e a Phocus desenvolveu um
sistema para hospedá-los. Para finalizar a demanda, falta a devolutiva de
alguns cursos pelo setor responsável e a produção de imagens de divulgação.

Produção de imagens
Além dos cursos de EAD, serão feitas fotos para as páginas internas do site e
para a pós-graduação. Um levantamento de personagens e de referência de
imagens será realizado.
Cadastro Ex-alunos
No início do site, em 2012, o Cadastro de Ex-alunos apresentava um erro:
todos os alunos eram cadastrados como do curso de Agronomia. O problema
foi resolvido pela Phocus e, hoje, funciona normalmente. Porém, a Cecom
precisa alterar cerca de 800 cadastros antigos. A atividade começou em 2014 e
terá continuidade em 2015. Algumas etapas já foram finalizadas, como
procurar informações dos alunos pela internet e deletar nomes errados e
repetidos no sistema. Este ano será realizado contato telefônico e por e-mail
com o restante dos estudantes.
Autonomia na gestão de conteúdo por setor
O sistema do site da Universidade de Taubaté foi criado para dar autonomia
aos setores da Instituição na edição e na criação de conteúdo. Assim, as
informações são atualizadas rapidamente, garantindo mais agilidade e
veracidade aos usuários. Em 2014, representantes dos cursos de graduação,
de pós-graduação e do Colégio UNITAU ganharam login e senha para
administrar o conteúdo. Este ano o processo acontecerá com os cursos de

EAD e os cursos rápidos.
Aprimorar o sistema de gerenciamento do site
A partir do uso diário da ferramenta, identificamos alguns pontos que podem
ser melhorados para facilitar a logística de postagem de conteúdo no site. Essa
tarefa é contínua e realizada em parceria com a Phocus. O objetivo é tornar o
sistema mais completo, de forma a atender plenamente as necessidades da
Universidade.
Página para a Fundação Caixa Beneficente dos Servidores (Funcabes)
A Funcabes ganhará um site novo este ano, para fazer a prestação de contas e
divulgar os benefícios disponíveis para os funcionários da UNITAU. Em 2014, a
Cecom criou um logo, um layout para o site e o menu da home, com itens
como história, missão e valores, benefícios e balanços. Neste ano, será
produzido o conteúdo e o layout do restante das páginas, processo que
aguarda informações do setor responsável.
Central do Aluno
A Central do Aluno ganhará um layout diferente em 2015. Para fixar a nova
marca, será elaborado um hotsite, que ficará disponível até julho, e depois a
página atual da Central de Oportunidades será reformulada, junto com botão e
banner do site.
Mudança de servidor
O site apresenta algumas instabilidades devido ao servidor utilizado. Como
este é compartilhado, usuários de outros sites deixam o sistema instável, o que
gera quedas e oscilações no nosso portal. Para minimizar o problema, é
necessário contratar um servidor dedicado, exclusivo para a Universidade. O
valor mensal de investimento necessário chega ao dobro ou ao triplo do atual.

AÇÕES, MÉTODOS E ESTRATÉGIAS

As demandas do site são trabalhadas pela Cecom em parceria com a Phocus
Interact, responsável pelo desenvolvimento do sistema do portal. A Central tem
total autonomia para executar atividades de edição de conteúdo, como
alterações de cursos, publicação de imagens e de notícias e divulgação de
concursos, o que garante agilidade às ações executadas.
Quando é necessário fazer alterações de layout ou em estruturas do sistema, a
Cecom encaminha as solicitações para a Phocus. As demandas são dividas
em ordem de prioridade, que seguem como critérios o impacto da ação para os
usuários e a correção imediata de erros prejudiciais aos internautas, para
assim proporcionar um site com boa navegabilidade e confiabilidade.

A Universidade de Taubaté tem um contrato de 30 horas mensais de
manutenção para o site. A Cecom estabelece as prioridades e a Phocus
distribui as demandas de acordo com o tempo contratado e com as atividades
de outros clientes da empresa. A Central supervisiona o andamento das
solicitações e dos prazos, para manter a agilidade e a assertividade na
execução das ações.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Em 2014, a Cecom, em parceria com Phocus, implementou diversos sistemas
no site, para melhorar as funcionalidades disponíveis e oferecer novos recursos
para os usuários.

Site Colégio UNITAU
Em 2014, a Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi completou 45 anos e,
para comemorar, mais de 1 mil alunos ganharam um site, com uma
comunicação que combina com a faixa etária de seus estudantes.
Com um layout mais interativo e intuitivo, o novo canal de comunicação foi
criado para ser um ambiente de acesso pelos alunos, pais e professores.
Em maio, a Phocus entregou o sistema e a Cecom produziu todo o conteúdo.
Foram quatro meses de trabalho intenso para alimentar o site com informações
e para fazer as imagens, todas clicadas pelos profissionais e estagiários da
Central de Comunicação. Essa etapa foi muito importante e exigiu bastante da
equipe, responsável pelo agendamento de fotos, tratamento de imagens e
postagem de páginas.

Exemplos de imagens publicadas no site do Colégio UNITAU em 2014

O site permite aos usuários acessar as notas e as faltas, o calendário escolar,
os eventos, as notícias sobre a Escola, os depoimentos de alunos e de exalunos, as galerias de fotos, o corpo docente e os cursos oferecidos.
O resultado agradou ao público e a direção da Escola. “Ficou muito limpo e
bonito. As informações estão mais enxutas e fáceis de localizar. É interessante
também valorizar o corpo docente do Colégio por intermédio de uma aba
específica para os professores. E a área de mensagens dos ex-alunos revive
um pouco de nossa história”, comentou a diretora do Colégio, Maria Lucia
Simões Alves.

A Acom também produziu um vídeo comemorativo para o aniversário do
Colégio. Em três meses, várias gravações aconteceram na Instituição, o que
movimentou o ambiente escolar. Para a produção do conteúdo, foi realizado
um levantamento histórico e de personagens marcantes para a história da
Escola, além de reunir depoimentos de professores e de funcionários e
parabéns dos alunos por sala de aula.

O vídeo foi exibido durante a formatura dos estudantes de Ensino Fundamental
e do Ensino Médio e também foi publicado no canal do Youtube da
Universidade, no dia 24 de novembro de 2014, no qual recebeu 679 cliques e
22 curtir, sem patrocínio do vídeo.
40 anos UNITAU

Entre outubro e dezembro, foi exibido no site da Universidade a websérie “Sua
história, nossa história”. A Acom reuniu dez personagens para contar os 40

anos da Instituição por meio da trajetória de seus funcionários e alunos. As
memórias e experiências foram contadas em vídeos, publicados no canal do
Youtube da Universidade, que totalizaram mais de 3.900 visualizações, sem
patrocínio. Toda a produção de conteúdo foi feita pela equipe de profissionais e
de estagiários da Central.

Corpo docente
Os professores de pós-graduação foram cadastrados no site e os docentes de
graduação foram atualizados.
Cursos rápidos
O conteúdo de divulgação dos cursos oferecidos pela Pró-reitoria de Extensão
(PREX), antes hospedados em um blog, foi transferido para o site da
Universidade. Com isso, concentraram-se todas as informações referentes à
Instituição e de seus produtos no portal. Os 79 cursos foram divididos em 10
áreas temáticas e a produção dos textos elaborada de forma atrativa e direta.
A Cecom também irá fazer uma campanha para a divulgação dos cursos. Para
isso, foram produzidas imagens dos cursos por área e será elaborado um
hotsite para as inscrições.
Alteração de menu
Para atender melhor as necessidades dos usuários do site, os menus dos
cursos de pós-graduação e dos cursos rápidos foram modificados, com novas
áreas e nomes. A mudança favorece o fortalecimento da marca e facilita a
divulgação.
Eventos
A área de Eventos concentra informações de todos os acontecimentos da
Universidade, o que possibilita ao aluno aproveitar ao máximo as atividades
proporcionadas pela Instituição para o enriquecimento do currículo profissional
e para o desenvolvimento pessoal. Palestras, semanas pedagógicas,
workshops, congressos, exibição de filmes, jogos esportivos e lançamento de
livros são alguns dos eventos postados. Com o objetivo de facilitar a publicação
no sistema e a visualização dos usuários, diversos ajustes foram realizados na
página durante o ano, como alterar o formato de data e dia do evento,
aumentar o número de destaques, melhorar a ordenação dos eventos na home
por data e dos destaques.
Botões
Eles foram criados para facilitar a visualização de determinado conteúdo no
unitau.br. Em junho, todos os botões do site passaram por uma avaliação da
Cecom e foram redesenhados. Os conteúdos em que estavam linkados foram
revistos para verificar a relevância dos mesmos para comunidade acadêmica.
A Central de Oportunidades, item muito procurado pelos alunos, ganhou um
botão na home do portal. A TV e a Rádio UNITAU também passaram a ter um
espaço para divulgar a sua programação semanal e assim despertar ainda
mais o interesse do público. O sistema acadêmico da Educação a Distância

passou a ter um botão no Portal do Aluno, e a graduação e o Espaço Virtual de
Aprendizagem (EVA) tiveram alterações de layout.

Botões do site unitau.br

Ex-aluno
O site da Universidade passou a publicar mais perfis de ex-alunos produzidos
pelo setor de imprensa para o jornal Notícias da UNITAU. Uma página foi
criada especialmente para reunir todos os depoimentos, que também são
destaque no Portal do Aluno.
Migração do servidor
Entre abril e agosto, a Phocus, com auxílio da Cecom e do setor de Tecnologia
da Informação (TI) da Universidade, realizou a migração do servidor do site. De
agosto a setembro, a empresa fez a migração do blog do Vestibular, medida
que reduziu custos para a Copesa com a manutenção de servidor.
Produção de imagens
Durante o ano, a Cecom investiu na produção de imagens de divulgação para o
site. Um levantamento foi realizado para identificar todas as páginas que
precisavam de imagens e pesquisas sobre referências fotográficas também
foram feitas por estagiários e profissionais da Central. As fotos deram um visual
diferente aos cursos de graduação, aos departamentos e a diversas páginas
internas do site, como serviços, publicações, pesquisa e bibliotecas.
Além disso, a Cecom produziu fotos de todos os conselheiros dos Órgãos
Colegiados Centrais e para a matrícula do Colégio UNITAU.
Crédito em imagens
Em 2014, a Phocus, com supervisão da Cecom, reparou um erro nos créditos
de fotos no site. Agora, todas as imagens têm créditos, o que evita processos
por direitos autorais e facilita a identificação do fotógrafo.
Projetos Pedagógicos
Entre setembro e novembro, foram postados no site 11 projetos pedagógicos
dos cursos de graduação. As informações mostram um raio X de cada curso e
são importantes para a avaliação do Ministério da Educação (MEC). Com a

autonomia do sistema, representantes da graduação passarão a postar os
projetos no site.
Página
para
o
Instituto
Básico
de
Humanidades
(IBH)
Em setembro, o IBH ganhou uma página mais completa no site da
Universidade. Hoje, o usuário tem acesso a informações como grupos de
pesquisas, disciplinas e corpo docente.
Sistema de busca
O sistema de busca foi aprimorado para atender a demanda de busca por
conteúdo no site. Antes, os usuários digitavam alguma palavra-chave e o
sistema apresentava os resultados antigos primeiro. Após solicitar melhoria
para Phocus, o sistema passou a mostrar os resultados mais recentes. A busca
é de extrema importância, pois alguns internautas não identificam a localização
do que procuram no portal, e o sistema os auxilia a encontrarem a informação
desejada. O site do Colégio UNITAU também recebeu reparos no sistema de
busca, pois quando o usuário digitava uma palavra-chave, ele não recebia
nenhum resultado.
Manutenção do site
Durante todo o ano foi realizada uma manutenção diária no site para
proporcionar uma boa navegabilidade ao usuário. O processo inclui postagem
de notícias, atualização dos cursos, publicações de licitações, divulgação de
concursos, pedidos de alterações no sistema para a Phocus, entre outros.

ANÁLISE
As mudanças efetuadas no site durante o ano contribuíram para a redução da
taxa de rejeição dos usuários. O indicador passou de 48,54%, em 2013, para
46,71%, em 2014. Além disso, o tempo de visita aumentou de 2.47 minutos
para 3.17 no mesmo período. A média de páginas visitadas também sofreu
leve alteração de 2,3 páginas por dia para 2,54.
Os indicadores evidenciam que os usuários estão mais interessados no
conteúdo publicado no site, resultando em um saldo positivo das alterações
realizadas no sistema durante o ano.
Para dar continuidade às melhorias no portal, seria interessante alterar o
servidor contratado para assim possibilitar uma navegação mais ágil e com
menores oscilações aos internautas.
Como já mencionado, o site da Universidade é, sem dúvida, a grande vitrine da
Instituição, e visando sempre o bom desempenho daqueles que acessam a
nossa página na internet, surge ao longo dos dias muitas tarefas, que são

fundamentais e demandam tempo, mas que são executadas na medida em que
cada demanda for sendo completada.
Com a criação de novos sistemas, a Cecom conseguiu concentrar todos os
serviços oferecidos pela Instituição no site, o que fortalece a sua imagem virtual
e constitui um meio de comunicação eficaz para a UNITAU.

Canais on-line e redes sociais
Nos canais on-line as alterações foram de acordo com as campanhas:


Criação de abas do vestibular;



Configuração de aba/capa.

Atualizações


SAV / Vestibular Unitau

Foram realizadas as seguintes alterações no blog durante o ano:


Atualização do layout;



Atualizações de abas;



Manutenção.

unitau.br
No site da instituição foram realizadas as seguintes atualizações:


Atualização de banners;



Atualização do topo das páginas;



Atualização de páginas.

Sites criados com a plataforma WordPress.
PDI - Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI)

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade de Taubaté
(UNITAU) é um instrumento que busca avaliar e planejar o que será
desenvolvido nos próximos cinco anos.
Formato: Wordpress
Foi ao ar em: janeiro
Objetivos: criar um site para o programa adaptando à nova identidade.
Ligação – Literatura e games em Taubaté

Blog criado para divulgar o principal evento no Vale do Paraíba para formação
de público, mobilização de especialistas e diversão para crianças e jovens.
Formato: Wordpress
Foi ao ar em: outubro
Objetivo: adaptar o layout do blog a nova identidade visual do projeto.
Sites criados com outras plataformas
EPTS – Empresa de Pesquisa Tecnologia e Serviços

Empresa que presta serviços à Unitau e outras instituições da região do Vale
do Paraíba.
Formato: HTML, CSS e JAVASCRIPT
Foi ao ar em: (1ª versão: abril - versão final: novembro)
Objetivos: Criar um novo layout para o site adaptado à nova identidade da
instituição.

NUPEC – Núcleo de pesquisa e estudos em comunicação

Formato: blogspot
Foi ao ar em: (1ª versão: abril - versão final: novembro)
Objetivos: Criar um novo layout para o site adaptado à nova identidade da
instituição.
Criação de Hotsite hospedados no servidor da PHOCUS.

ABRUEM - Associação Brasileira dos Reitores das Universidades

Estaduais e Municipais
URL: http://web.unitau.br/abruem/
Formato: HTML / CSS / JAVASCRIPT
Foi ao ar em: março
Objetivo: Divulgar o evento realizado em Campos do Jordão - SP.
Acessos: 552

I Encontro de Espanhol
URL: http://web.unitau.br/encontroespanhol
Formato: HTML / CSS / JAVASCRIPT
Foi ao ar em: agosto
Objetivo: Divulgar o evento e realizar as inscrições.
Acessos: 167 sessões

I Ciclo de palestras sobre direito eleitoral – UNITAU

URL:
http://web.unitau.br/ciclo_palestras-eleitoral/
Formato: HTML / CSS / JAVASCRIPT
Foi ao ar em: abril
Objetivo: Divulgar o evento realizado pela Universidade em conjunto com
CODIVAP e EPTS.
Acessos: 500 sessões

Biblioteca On-line

URL: http://web.unitau.br/biblioteca_online/
Formato: HTML / CSS / JAVASCRIPT
Foi ao ar em: março
Objetivo: Auxiliar a busca dos estudantes ao conteúdo disponibilizado pela
universidade.

Acessos:
25.361sessões

Ensino a Distância - EAD

URL: web.unitau.br/ead
Formato: HTML / CSS / JAVASCRIPT
Foi ao ar em: janeiro
Objetivo: Divulgar o processo seletivo do Ensino a Distância da Universidade.

Acessos: 60.500 sessões

Eleição Reitor – UNITAU

URL: http://web.unitau.br/eleicao_reitores/
Formato: HTML / CSS / JAVASCRIPT
Foi ao ar em: março
Objetivo: Divulgar os documentos e o passo a passo da eleição realizada para
escolha do novo Reitor e Vice-reitor da Universidade.

Acessos: 2.617 sessões

ENADE 2015

URL: web.unitau.br/enade
Formato: HTML / CSS / JAVASCRIPT
Foi ao ar em: outubro
Objetivo: Divulgar as informações sobre o ENADE 2015 para os alunos.

Acessos: 116 sessões

Estágio – Assessoria de comunicação Unitau

URL: web.unitau.br/acom_estagio
Formato: HTML / CSS / JAVASCRIPT
Foi ao ar em: fevereiro
Objetivo: Divulgar o processo seletivo e realizar as inscrições de estagiários
para o ano de 2014.

Acessos: 294

Feira de oportunidades

URL: web.unitau.br/foe
Formato: HTML / CSS / JAVASCRIPT
Foi ao ar em: março
Objetivo: Divulgar o evento e realizar as inscrições dos alunos.

Acessos: 8.574 sessões

Feira de profissões

URL: web.unitau.br/feira_profissoes
Formato: HTML / CSS / JAVASCRIPT
Foi ao ar em: agosto/
Objetivo: Divulgar o evento e realizar as inscrições dos alunos.

Acessos: 15.281 sessões

Residência Médica e aperfeiçoamento em Dermatologia

URL: web.unitau.br/residencia_medica
Formato: HTML / CSS / JAVASCRIPT
Foi ao ar em: outubro
Objetivo: Divulgação e atualização dos editais do processo seletivo e as
atualizações.
Acessos: 10.878 sessões

Pós-graduação

Formato: HTML / CSS / JAVASCRIPT
Foi ao ar em: janeiro
Objetivo: Divulgar o processo seletivo para cursar a pós-graduação.
Acessos: 13.205 sessões

Seminário de ética

URL: web.unitau.br/seminario_etica/
Formato: HTML / CSS / JAVASCRIPT
Foi ao ar em: maio
Objetivo: Divulgar o evento e realizar as inscrições dos alunos.

Acessos: 1.160 sessões

Vestibular de Inverno (geral)

URL: web.unitau.br/vest_inverno-geral/
Formato: HTML / CSS / JAVASCRIPT
Foi ao ar em: abril
Objetivo: Divulgar o processo seletivo e realizar as inscrições dos alunos.

Acessos: 77.318 sessões

Vestibular de Inverno (medicina)

URL: web.unitau.br/vest_inverno-med/
Formato: HTML / CSS / JAVASCRIPT
Foi ao ar em: abril
Objetivo: Divulgar o processo seletivo e realizar as inscrições dos alunos.

Acessos: 44.279 sessões

Vestibular de verão (geral)

URL: web.unitau.br/vest_verao2015/vestibular-geral.html
Formato: HTML / CSS / JAVASCRIPT
Foi ao ar em: setembro
Objetivo: Divulgar o processo seletivo e realizar as inscrições dos alunos.

Acessos: 69.780 sessões

Vestibular de verão (medicina)

URL: web.unitau.br/vest_verao2015/vestibular-medicina.html
Formato: HTML / CSS / JAVASCRIPT
Foi ao ar em: setembro
Objetivo: Divulgar o processo seletivo e realizar as inscrições dos alunos.

Acessos: 45.857 sessões

RELAÇÕES PÚBLICAS
O Núcleo de Relações Públicas contou, em 2014, com uma coordenadora e
duas estagiárias. E é responsável pela promoção do relacionamento entre os
públicos da instituição, tanto interno quanto externo.
Ações do núcleo de RP:


Planejamento, idealização, organização e execução de eventos
institucionais, departamentais e externos;



Assessoria, estruturação e revisão de protocolos e cerimoniais;



Atuação como cerimonialista ou mestre-de-cerimônia;



Edição do Boletim Fique Por Dentro;



Ações de Comunicação interna;



Relacionamento com público interno e externo via contato do site;



Ouvidoria, que esteve ancorada no Núcleo de RP de março de 2009 a
31 de julho de 2014, que segundo a Lei Complementar nº 282, de 02 de
maio de 2012, o Ouvidor deve ser “Professor efetivo com 5 anos de
exercício no serviço público”. Em 01 de agosto de 2014, O Prof. Dr.
Luciano Ricardo Marcondes da Silva assumiu a função de Ouvidor,
conforme Portaria R-Nº 368/2014. Obs.: O relatório do primeiro
semestre de 2014 foi entregue à Vice-reitoria, em 03 de dezembro de
2014.

OBJETIVOS
O objetivo da atividade de relações públicas é a compreensão mútua, ou seja,
o bom relacionamento da instituição com os seus públicos. Então, o objeto de
trabalho é a instituição e os grupos que estão ligados a ela. Portanto busca-se
atender de maneira a ter a satisfação destes grupos.
AÇÕES, MÉTODOS E ESTRATÉGIAS
Trabalhamos em função da Administração Superior e atendemos à demanda
colocada por ela, tendo em vista que não há um planejamento de comunicação

detalhado, com a criação de processos e procedimentos, executamos o
trabalho segundo às necessidades e demandas da Reitoria e Departamentos.

RESULTADOS ALCANÇADOS
4.1. Acompanhamento e assessoramento ao Reitor, abaixo elenco dos
eventos mês a mês:
Janeiro
09/01 – Cerimônia de posse de diretores de Departamento, Salão de Atos da
Reitoria
21/01 – Cerimônia de posse do Prof. Eder Salim Minhoto, gabinete da Reitoria
Fevereiro
18/02 – Posse do conselho Fiscal da FAPETI, gabinete da Reitoria
21/02 – Colação de Grau dos cursos de Informática, Matemática e Física,
Departamento de Ciências Jurídicas
Março
05/03 – Cerimônia de colação de grau do Curso de Educação Física,
Associação Desportiva da Polícia Militar (ADPM)
06/03 – Reunião com Diretores de Departamento do Campus Bom Conselho
11/03 – Aula inaugural do Mestrado em Desenvolvimento Humano, no auditório
do Campus Bom
12/03 – Colação de Grau dos cursos de Geografia, História e Letras,
Associação Desportiva da Polícia Militar (ADPM)
13/03 – Colação de Grau do curso de Pedagogia, Associação Desportiva da
Polícia Militar (ADPM)
14/03 – Colação de Grau do curso de Odontologia, Associação Desportiva da
Polícia Militar (ADPM)

18/03 – Colação de Grau dos cursos de Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas, Comércio Exterior, Superior de Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos e Superior de Tecnologia em Logística
21/03 – Palestra sobre Mobilidade Urbana com a ambientalista Maria Fernanda
Rojas, auditório do Departamento de Arquitetura
25/03 – Colação de Grau dos cursos de Curso de Engenharia Ambiental e
Sanitária e de Engenharia Civil, SEDES
26/03 – Colação de Grau dos cursos de Enfermagem, Nutrição, Engenharia de
Alimentos e Fisioterapia, Espaço Crozariol – Tremembé
27/03 – Colação de Grau do curso de Psicologia, Espaço Crozariol –
Tremembé
28/03 – Colação de Grau dos cursos de Comunicação Social, Associação
Desportiva da Polícia Militar (ADPM)
31/03 – Evento de memória dos 50 Anos do Golpe Militar, Auditório
Departamentos de Ciências Sociais e Letras
Abril
04/04 – Cerimônia de posse de secretárias, gabinete da Reitoria
04/04 – Cerimônia de abertura dos 50º Jogos Universitários JUTA, quadra
coberta do Campus Bom Conselho
07/04 – Cerimônia de abertura da IX Semana de Humanidades, Auditório
Departamento de Ciências Jurídicas
14/04 – Palestra sobre a Redemocratização do Brasil com o Deputado José
Aníbal, auditório do departamento de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental
e Sanitária
17/04 – Colação de Grau do curso de Direito, Associação Desportiva da Polícia
Militar (ADPM)

22/04 – Entrega de Bolsa Bip, Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi
22/04 – Entrega de Bolsa Bip, Departamento ECA
Maio
05/05 – Evento de posse de novos servidores, Salão de Atos da Reitoria
07/05 – Cerimônia de abertura do 54º Fórum Nacional de Reitores da Abruem,
Cidade de Campos do Jordão
14/05 – Cerimônia de abertura da 45ª Semana de Serviço Social, Solar da
Viscondessa do Tremembé
22/05 – Palestra com Marcílio Duarte, Auditório do Departamento de Ciências
Jurídicas
28/05 – Abertura do VIII Seminário de Ética em Pesquisa da Universidade de
Taubaté, no auditório do Departamento de Engenharia Civil e Engenharia
Ambiental e Sanitária
Junho
02/06 – Entrega de bolsa BIP, Departamento de Comunicação Social
03/06 – Entrega de portaria de aposentadoria a servidores
04/06 – Entrega de portaria a Diretores dos Departamentos de Medicina e
Psicologia
05/06 – Entrega de portaria de admissão a professores que concursados,
Salão de Atos da Reitoria
25/06 – Entrega de bolsa Ibero-americana do Banco Santander, Gabinete da
Reitoria
27/06 – Festa Junina para servidores da UNITAU, Campus Bom Conselho
Julho
03/07 – Cerimônia de recondução ao cargo de Reitor, Prof. Dr. José Rui
Camargo e posse do Vice-reitor Isnard de Albuquerque Câmara Neto

03/07 – Cerimônia de posse dos Pró-reitores do mandato 2014/2018, Salão de
Atos da Reitoria
11/07 – Entrega de portaria de aposentadoria a servidores
17/07 – Cerimônia de acolhida aos alunos e professores que realizaram
expedição do Projeto Rondon, Salão de Atos da Reitoria
Agosto
04/08 – Entrega e colocação do banner comemorativo aos 40 anos da UNITAU
nos setores/departamentos: Marcenaria, Agronomia, Odontologia, Direito e
Colégio Balbi
04/08 – Abertura do 6º Encontro Nacional de Máquinas Rotativas, auditório do
Departamento de Engenharia civil
04/08 – Entrega de portaria de aposentadoria a servidor
05/08 – Entrega e colocação do banner comemorativo aos 40 anos da UNITAU
nos setores/departamentos: Arquitetura, Campus Bom Conselho e Juta
06/08 – Entrega e colocação do banner comemorativo aos 40 anos da UNITAU
nos setores/departamentos: ECA e Engenharia Civil
07/08 – Entrega e colocação do banner comemorativo aos 40 anos da UNITAU
nos setores/departamentos: Comunicação Social
08/08 – Entrega e colocação do banner comemorativo aos 40 anos da UNITAU
nos setores/departamentos: Reitoria, Acom, Procuradoria Jurídica, Fapeti, Fust,
EPTS e Funcabes
08/08 – Entrega e colocação do banner comemorativo aos 40 anos da UNITAU
nos setores/departamentos: Letras, Serviço Social e IBH
11/08 – Entrega de Portaria de aposentadoria a servidor
11/08 – Entrega e colocação do banner comemorativo aos 40 anos da UNITAU
nos setores/departamentos: Pedagogia

20/08 – Entrega e colocação do banner comemorativo aos 40 anos da UNITAU
nos setores/departamentos: Informática
25/08 – Abertura da 34ª SECOM e comemoração dos 35 anos do
Departamento de Comunicação Social
27/08 – Semana da Educação Física, palestra com o nadador Fernando Cherer
(XUXA), auditório do Departamento de Engenharia Civil
28/08 – Posse do Conselho da EPTS
Setembro
01/09 – Entrega de bolsa BIP, Campus Juta
09/09 – Feira de Profissões da UNITAU, Campus Juta
10/09 – Lançamento da 2ª edição do Prêmio Vale Sustentável
16/09 – Entrega de bolsa BIP, Departamento ECA
Cerimônia de abertura do 33º Congresso Odontológico de Taubaté/COUT
29/09 – XXVII Congresso Internacional de Gastronomia, Hospitalidade e
Turismo, São Paulo
30/09 – Comemoração ao Dia dos Secretários, Sala dos Conselhos Superiores
Outubro
09/10 – Assinatura de Convênio com o Instituto Gotas de Cidadania, Salão de
Atos da Reitoria
10/10 – Entrega de portaria de aposentadoria a servidores
10/10 – Visita à Feira de Cultura, Ciência e Tecnologia do Colégio Unitau
20/10 – Abertura da Semana da Computação, Departamento de Informática
20/10 – Cerimônia de abertura do III CICTED, auditório do Departamento de
Engenharia Civil

21/10 – Entrega de portaria de aposentadoria a servidores
31/10 – Encerramento do III CICTED e premiação de trabalhos
Novembro
03/11 – Posse de servidores, gabinete da Reitoria
04/11 – Entrega de portaria de aposentadoria a servidor
15/11 – Entrega de bolsa BIP, Colégio Unitau
11/11 – Abertura da Exposição Sonhos Possíveis como parte das
comemorações dos 40 anos da Universidade de Taubaté, Solar da
Viscondessa do Tremembé
17/11 – Entrega de portaria de aposentadoria
20/11 – Reunião com servidores, Salão de Atos da Reitoria
21/11 – Colação de grau do curso de Medicina, Espaço Marinelli –
Pindamonhangaba
27/11 – Encerramento das atividades do PAIE, Solar da Viscondessa do
Tremembé
Dezembro
01/12 – Abertura da Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho,
auditório do Departamento de Engenharia Civil
08/12 – Lançamento da Pedra Fundamental do Parque Tecnológico de
Taubaté
09/12 – Reunião com servidores, Salão de Atos da Reitoria
09/12 – Entrega de portaria de aposentadoria a servidores, gabinete da Reitoria
19/12 – Festa de final de ano com os servidores, Campus do Bom Conselho
Assessoria em eventos internos e externos – cerimonial e protocolo

O Núcleo de Relações Públicas teve, em 2014, 56 (cinqüenta e seis)
participações em idealização, planejamento e organização dos eventos,
orientação ou condução de solenidade como cerimonialista e/ou como mestrede-cerimônias, recepção, além da elaboração e revisão de protocolo e
cerimonial. Apontamos que o núcleo de RP também assessorou a Secretaria
Municipal de Educação de Tremembé na orientação e construção de roteiro de
cerimonial

das

colações

grau

da

instituição.

Atualização de mailling list
Os contatos do mailling list são atualizados periodicamente, requerendo
controle rigoroso na manutenção do cadastro eletrônico e mala direta com
cerca de 10 categorias de público de interesse:
Boletim Informativo Fique Por Dentro
O Boletim Fique Por Dentro foi idealizado e implementado a partir da gestão do
Prof. José Rui Camargo, Reitor que tomou posse em 03/07/2010 reconduzido a
um mandato de mais quatro anos. Sua primeira publicação data de 06/08/2010
e já está em sua 199ª edição, em 2014 foram 44 veiculações. O Boletim é um
veículo de comunicação da Administração Superior, que apresenta as ações
realizadas pelo Reitor.
A partir da 82ª edição, do dia 12/06/2012, o Boletim passou a ser vinculado
diretamente ao Núcleo de Relações Públicas, tendo como editora responsável
a assessora Edwiges de Moraes, coordenadora do núcleo, sendo desenvolvido
em conjunto com os estagiários de Relações Públicas.
O informativo é semanal e enviado, eletronicamente, a todos os servidores e
professores que possuem e-mail com extensão “unitau.br”. Este Boletim é uma
ação que faz parte do planejamento de comunicação interna realizado pela
Central de Comunicação Social.
Ações de Comunicação Interna na UNITAU

O Núcleo de RP desenvolveu o trabalho com o Núcleo de Jornalismo, num
trabalho conjunto com a Jornalista Mayra Salles. Não havendo, neste caso,
necessidade de incluir dois relatórios, pois se trata de conteúdo similar.
Serviço de email via contato do site
O Núcleo de Relações Públicas é responsável, também, pelo atendimento ao
público externo e interno por meio do e-mail Webmaster, em que são
respondidas dúvidas dos mais diversos assuntos, como mostra o gráfico. Estes
e-mails são respondidos sob a supervisão da Coordenadora do Núcleo ou
encaminhados para o setor responsável para os esclarecimentos.
No ano de 2014, foram recebidos e encaminhados aos setores e
departamentos ou respondidos pelo núcleo de RP 1.325 (hum mil trezentos e
vinte e cinco) e-mails, contabilizados até o dia 19/12/2014. No período de 12 de
março a 10 de agosto de 2014 o rp@unitau.br não recebeu nenhum solicitação.
O mês mais com maior número de solicitações foi janeiro seguido do mês de
setembro, totalizando mais de 1/3 da demanda dos atendimentos, conforme
gráfico abaixo:
Webmaster
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Para verificar os assuntos de maior interesse dos públicos interno e externo e
as dúvidas mais freqüentes, realizamos uma análise dos e-mails recebidos. Os
assuntos estão listados em 16 categorias classificadas como: Vestibular,
Cursos

de

Extensão,

Mensalidade,

Transferência,

Bolsas

de

Estudo/Benefícios, EAD Graduação, Colégio Unitau/Curso Técnico, Pós-

graduação

e

Mestrado,

Convênios/parcerias,

Certificados/Diplomas/Histórico

FIES,

Sistema/site,

Escolar,

Matrícula/rematrícula,

Convênios/Parcerias, Departamento/Cursos, Portador de Diploma e Outros.
Em 2014 o assunto vestibular se manteve como o de maior solicitação por
esclarecimentos. Com relação ao ano de 2013, o Vestibular apresentou um
decréscimo de 5 pontos percentuais. A busca por esclarecimento quantos aos
cursos de Pós-graduação e Mestrado foi ponto de destaque em 2014, com
17%. O item transferência contempla os tipos interna entre cursos da Unitau e
externa, de instituições brasileiras e estrangeiras e ocupa o terceiro maior valor
no gráfico. A categoria Departamento/curso contempla questões do tipo:
informações sobre os cursos, horários de aula, localização, número de
telefones, grade curricular, professores foi requerido em 11% da demanda.
Para contemplar melhor a demanda por assuntos e como estes se alteram
bastante de ano a ano é necessário uma reestruturação permanente no que se
refere aos quesitos propostos para registro dos assuntos, por exemplo:
problemas com o sistema que atende ao aluno para rede sem fio, notas faltas e
boletos. Os dados podem ser visualizados no gráfico a seguir:
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Para o relatório de 2014 foi criada uma nova categoria que contempla a
demanda requisitada por cursos de: graduação, pós-graduação, Mestrado,
doutorado, os EADs, cursos de extensão e residência médica. Note-se que os
cursos de graduação foram classificados pelas áreas biociências, exatas e
humanas, o que pode ser conferido nos gráfico a seguir:
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ANÁLISE E RESULTADOS
O Núcleo de Relações Públicas tem suas atividades desenvolvidas no sentido
de contribuir para que a Unitau tenha maior eficácia nos serviços prestados.
Era proposta alinhar as ações de comunicação, tendo em vista que temos
vários canais pelos quais interagimos com os nossos públicos (contato do site,
face book, instagram, etc). Houve evolução neste sentido, os questionamentos
foram

partilhados

entre

os

responsáveis

por

estas

ferramentas

de

relacionamento e retorno ao usuário correspondeu ao alinhamento proposto.
O núcleo de RP tem grande responsabilidade com a imagem da Unitau, pois a
instituição alcança o público interno formado por funcionários e professores, o
misto, de alunos, além do externo, a comunidade e usuários de nossos
serviços. E trabalhou-se neste sentido atendendo e respondendo ao nosso
interlocutor de maneira mais coesa e eficiente. Os resultados são positivos e
podem ser constatados no grande número de eventos atendidos, no
relacionamento com os públicos via meios de comunicação eletrônicos e no
público alcançado pela Universidade de Taubaté.

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO

Em 2014, foram produzidos 122 vídeos para o canal da UNITAU no youtube e,
com eles, obtivemos 206.209 visualizações e 113 novas inscrições.
Produzimos conteúdo para campanhas da Universidade, comemorações,
matérias jornalísticas e para engajamento dos alunos. Contamos com alguns
vídeos patrocinados, mas, os que não tiveram investimento alcançaram
números significativos e métricas orgânicas bastante satisfatórias.

Métricas

Inscrições
Os inscritos no canal do youtube são aqueles que assinam o canal, sinal de
fidelização e interesse. Começamos 2014 com 36 inscritos, recebemos 128
inscrições e perdemos 15, o que resulta em uma média de 113 inscritos no
ano.

Visualizações
Com 122 vídeos publicados em 2014, tivemos 206.209 visualizações, com um
crescimento de 90% em comparação às visualizações obtidas no ano passado.

Vídeos mais assistidos
Nossos dez vídeos mais assistidos em 2014 contabilizam por volta de 141.000
visualizações.

Visão geral

PRODUÇÕES
JANEIRO
1. Pós-graduação 2014
Para acompanhar a Campanha da Pós-graduação, produzimos uma série de
oito vídeos, com 15 segundos cada. Neles, foram entrevistados alunos
alemães que estiveram na UNITAU no programa de intercâmbio e falaram
sobre a importância de realizar um curso de especialização. Os vídeos tiveram
um endosso de pessoas de fora da Instituição, o que foi muito importante e
gerou uma boa aceitação do público. Ao todo, obtiveram, com patrocínio,
14.944 visualizações, com média de 1.868 cada.

FEVEREIRO
Bem-vindo, aluno UNITAU
Vídeo de apresentação da Universidade para os novos alunos. Utilizado nos
eventos
internos
e
na
internet
com
935
visualizações.

MARÇO
Coberturas jornalísticas
Realizamos duas coberturas jornalísticas em vídeo: o lançamento da biblioteca
on-line da Universidade e a visita dos alunos alemães ao Departamento de
Ciências Agrárias. Os dois vídeos somaram 309 visualizações.
ABRIL
II Feira de Oportunidades e Empreendedorismo
Produção de conteúdo realizada em duas etapas: a primeira, voltada para
divulgação por meio do endosso das empresas participantes. A segunda, com
cobertura jornalística dos dois dias do evento. Ao todo, foram 6 vídeos, com
43.228 visualizações com patrocínio.

JUTA 50 anos
Em comemoração aos 50 anos dos Jogos Universitários, foram realizados
quatro vídeos, de 30 segundos cada, contendo entrevistas com personagens
ligados ao evento. Juntos, alcançaram 1076 visualizações orgânicas.

Linha do tempo UNITAU
Primeiro vídeo da série comemorativa aos 40 anos da Universidade, onde
foram apresentadas as datas de criação das faculdades que antecederam a
fundação da UNITAU. Obteve 435 visualizações orgânicas.

MAIO / JUNHO
Vestibular de inverno
Série de vídeos criada para divulgação do Vestibular de Inverno. Além do
primeiro comercial para tv produzido inteiramente na acom, foram 13 vídeos
com 77.654 visualizações.

Fórum Nacional de Reitores da Abruem
Dois vídeos em formato de cobertura jornalística apresentando o Fórum de
Reitores realizado em Campos do Jordão e organizado pela UNITAU com 465
visualizações orgânicas.

JULHO / AGOSTO
Bem-vindo, aluno UNITAU
Cinco vídeos com funcionários da Universidade desejando boas-vindas aos
alunos da instituição. Ao todo, somaram 1.131 visualizações.

Feira de Profissões
Vídeo para divulgação do evento na tv e e cobertura jornalística do mesmo.
Patrocinados, os dois vídeos tiveram 21.648 acessos.

Comunicação social 35 anos
Vídeo comemorativo aos 35 anos do departamento de Comunicação Social.
Com entrevistas, histórias e imagens, o vídeo foi exibido nas comemorações
internas
e
na
internet,
com
exibição
interna.
SETEMBRO
Nutrição 10 anos
Vídeo comemorativo aos 10 anos do curso de nutrição. Com entrevistas,
histórias e imagens, o vídeo foi exibido nas comemorações internas e na
internet, com 389 visualizações orgânicas.

Handball Taubaté
Série com três entrevistas com participantes do time de handball de Taubaté
que é apoiado pela Universidade e contém alunos da instituição. Os vídeos,
com 30 segundos cada, somaram 1143 visualizações orgânicas.

O que nos identifica? – UNITAU 40 anos
Mais um vídeo da série comemorativa aos 40 anos da universidade e que
conta a história da criação do brasão institucional. Atingiu 389 visualizações
orgânicas.

OUTUBRO / NOVEMBRO
Vestibular de verão 2015
Roteiro, produção e acompanhamento do vt do Vestibular de Verão. Na
internet, o vídeo atingiu 34.407 visualizações com patrocínio.
Websérie ‘’Sua história, nossa história’’
Série comemorativa aos 40 anos da UNITAU. Com 10 episódios e um trailer,
os vídeos tiveram exibição na internet, na exposição ‘’Sonhos Possíveis’’ e em
eventos internos da universidade. Cada vídeo apresentou um personagem que
possui uma história com a instituição. O projeto conteve: pesquisa histórica,

produção, entrevistas e edição. Juntos, alcançaram 3765 visualizações
orgânicas.

Agronomia 35 anos
Vídeo comemorativo aos 35 anos do curso de agronomia. Com entrevistas,
histórias e imagens, o vídeo foi exibido nas comemorações internas e na
internet, com 242 visualizações orgânicas.
Enade
Dois vídeos realizados para compor a campanha proposta de incentivo à
preparação para o Enade. O primeiro foi direcionado aos alunos que fariam a
prova e apresentou depoimentos de ex-alunos que se prepararam e obtiveram
sucesso na avaliação e profissionais. Já o segundo, direcionado aos
professores, contou com falas de professores que se mobilizaram para motivar
seus alunos. Os vídeos tiveram exibição em ações internas.
Colégio UNITAU 45 anos
Vídeo comemorativo aos 45 anos do Colégio UNITAU. Com entrevistas,
histórias e imagens, o vídeo foi exibido nas comemorações internas e na
internet, com 608 visualizações orgânicas.
VT EAD UNITAU
Roteiro, produção, filmagens e edição do comercial do EAD com exibições na
tv aberta e na internet (513 visualizações patrocinadas).

DEZEMBRO

Vestibular de Verão
Série com três vídeos no formato de cobertura jornalística para compor a
Campanha de Vestibular de Verão. Foram entrevistados três alunos da
universidade que, com suas experiências, endossaram e apresentaram as
oportunidades oferecidas pela instituição: programa de estágios, intercâmbios e
pesquisas.

Vídeo institucional
Vídeo que apresenta a instituição e suas oportunidades com dados, imagens e
história da universidade. Exibido em eventos internos e nas redes, onde atingiu
131 visualizações orgânicas.

PROPAGANDA

O Núcleo de propaganda é responsável por apresentar os produtos e serviços
da Universidade para os diversos públicos e por promover a sua venda. A
Acom também zela pela construção e pela manutenção da imagem da
instituição, definindo seu posicionamento (qual imagem quer passar),
expressão (identidade) e notoriedade (como quer ser lembrada). Para tanto, a
propaganda atua sob a estratégia da inteligência coletiva, unificando as ações
de comunicação e buscando novas oportunidades em mídia. Selos
comemorativos, logomarcas, campanhas, peças publicitárias, design de livro,
sinalização e ambientação de espaços, promoções, entre outras ferramentas
de divulgação são definidas a partir da identificação do comportamento de cada
um dos públicos da Universidade.
CAMPANHAS E JOBS
As campanhas compreendem desde definição de conceito, criação de
identidade, criação e produção de peças, planejamento de mídia até checking e
monitoramento.

As campanhas publicitárias desenvolvidas em 2014 foram:
1. Pós-graduação – 1º semestre

Ação nas formaturas – moldura instagram e youtube – multiplicável nas redes
(facebook e instagram)

Institucional (comemorativo UNITAU 40 anos) – ano todo

Websérie com público interno – visualizações orgânicas

Feira de Oportunidades – maio

E-mail mkt – Convite visita empresa – uma das atividades do evento para os alunos

Vestibular de inverno 2014 – junho/julho

Co

Comercial de TV – relatos reais dos alunos

Feira de Profissões 2014 – setembro

Pôster para divulgação nas escolas de ensino médio e cursinhos

Vestibular de verão 2015 – outubro/novembro

Anúncio de página inteira para revista Veja – Medicina

Pós-graduação – novembro

Outdoor

Ead – ano todo

Post pic patrocinado – fanpage

Identificar os resultados em propaganda somente é possível com pesquisas
para medir o impacto do conjunto de determinadas ações sobre as pessoas
(em 2014, não foi possível investir em pesquisas!). Mas é possível estabelecer
hipóteses desses resultados usando, por exemplo, o número de acessos ao
site e hotsites (apresentado acima), o número de curtidas na fanpage oficial
(apresentado acima), o número de seguidores no instagram (apresentado

acima), o número de inscrições nos vestibulares, o número de participantes nas
feiras e eventos, etc..
São desenvolvidos outros trabalhos específicos e pontuais (chamados de
Jobs), tais como a criação de identidades visuais, o design de produtos
promocionais (brindes), a divulgação de eventos (seminários/congressos), a
criação de mini campanhas, entre outros.

MÍDIA
A Universidade de Taubaté empenhou, no ano de 2014, R$ 1.125,000,00 para
compra de espaços publicitários nos diversos veículos de comunicação que
atendem aos diferentes públicos de interesse da Instituição.
A estratégia adotada em anos anteriores foi mantida: para todas as campanhas
investe-se em veículos locais e regionais de massa (TV, rádio, jornal, revista,
mídia exterior, mídia indoor) e em mídias alternativas e/ou altamente
segmentadas (como remarketing, ações para móbile e redes sociais).
O planejamento de mídia e a compra de espaços são executados pela agência
licitada – Regional Propaganda e Marketing (renovação emergencial) em
parceria com a Acom. A Central de Comunicação é responsável pelo
direcionamento das ações, pelo acompanhamento e controle da verba na
determinação dos veículos, formatos e volumes mais adequados para cada um
dos produtos e serviços da Universidade.
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR CAMPANHAS (%)

É importante observar que aproximadamente 40% da verba total foram
destinados à campanha institucional o que inclui manutenção do site, intranet,
patrocínio em esporte, entre outros. Vale ressaltar que continuamos investindo
na divulgação da pós e do ead, gerenciados pela EPTS – Empresa de
Pesquisa Tecnologia e Serviços da UNITAU.

DISTRIBUIÇÃO DA VERBA - VEICULAÇÃO E PRODUÇÃO (%)

É importante observar que, em 2014, investimos pouco em programas de
patrocínio o que poderia ter garantido mais freqüência e exposição da marca
Unitau. Tivemos que investir em esporte e em manutenções do site e intranet
com a verba. O ideal para a instituição é ter um programa específico de
investimento/patrocínio e incentivo ao esporte ou aumentar a verba de mídia.
METAS PARA 2015


finalização do manual de identidade visual da marca Unitau com
capítulo de marcas coligadas;



implantação de dois modelos de sinalização (complexo nove de julho e
campus do bom conselho);



implementação de conceitos de comunicação mercadológica nas
campanhas publicitárias;



campanha anual para pós-graduação e para ead (caso epts disponibilize
verba específica);



ampliação do uso do móbile para propaganda e comunicação interna;



implantação de app (aplicativo) para a Central do Aluno;



formatar os canais de comunicação interna;



melhorar o posicionamento da Universidade na rede de busca – Google;



Estruturação da doutrina de marketing da Instituição e suas parceiras.

