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Assunto: Implementação da Política de Comunicação do IFSP

1. A Resolução 01/2019, de 12 de março, do Conselho Superior, aprovou o Plano de Desenvolvimento Institucional

(PDI) 2019-2023, documento que estabelece, entre outros, a Política de Comunicação do IFSP, baseada na do

Conif.

2. As diretrizes orientam que Comunicação da instituição será realizada de formada coordenada e integrada,

necessariamente sob o guarda-chuva do sítio eletrônico institucional e dos perfis oficiais nas redes sociais.

3. O Coordenador de Apoio a Direção (CDI) de cada câmpus passa a atuar como comunicador da unidade. Em

Votuporanga, a cultura organizacional de existência e atuação da Comissão de Comunicação potencializa a

capacidade de se reforçar a imagem e a reputação do IFSP.

4. Desse modo, disponibiliza-se o canal comunica.votuporanga@ifsp.edu.br para envio de sugestões de pauta para

análise fundamentada na Política de Comunicação.

5. Destaca-se que, conforme a Política de Comunicação:

5.1. Os eventos previstos em Calendário Acadêmico são ordinariamente divulgados e noticiados, mediante envio

das informações por parte das comissões organizadoras;

5.2. Os demais eventos também são divulgados e noticiados, mediante envio das informações por parte das

comissões organizadoras;

5.3. Artigos publicados em revistas que não estejam relacionados a pesquisa ou atividade desenvolvida no IFSP e

lançamento de livros cujo tema não esteja diretamente ligado ao IFSP não serão analisados.

6. Por fim, indica-se a leitura integral da Política de Comunicação e do PDI como um todo.

Atenciosamente,

Augusto Mular Miceno - Coordenador de Apoio a Direção e comunicador do câmpus

Fernando Barão de Oliveira - Coordenador de Registros Acadêmicos e presidente da Comissão de Comunicação

Marcos Amorielle Furini - Diretor-Geral do câmpus
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