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Ao Senhor

Dr. Marcos Amorielle Furini

Diretor-geral

IFSP Câmpus Votuporanga

Assunto: Plano de trabalho da Comissão de Comunicação no ano de 2019. 

                        Senhor diretor-geral,

1. Considerando a Portaria nº VTP.0015/2019, de 22 de março de 2019 que trata da designação de servidores e estudantes

para compor a Comissão de Comunicação do Câmpus Votuporanga.

2. Venho por meio deste encaminhar o plano de trabalho referente ao ano de 2019.

3. Objetivo Principal: Propor, elaborar e executar ações, atividades e materiais de divulgação institucional do câmpus perante a

comunidade interna e externa.

4. Objetivos Secundários: 

Criação de grupo institucional comunica.votuporanga@ifsp.edu.br;

Divulgação da inscrição do ENEM em diversas frentes;

Divulgação dos Cursos Superiores em diversas frentes;

Realização de Palestras de professores do câmpus com assuntos ligados aos cursos em escolas da região;

Realização de depoimentos de estudantes sobre os cursos do câmpus em escolas da região;

Utilização da identidade visual do IFSP (cabeçalhos de provas, editais e etc);

Política de Comunicação do IFSP;

Publicação de Matéria especial: Câmpus Votuporanga bate recorde de aprovações no Sisu e vestibulares;

Discussão sobre publicação de outdoor;

Renovar contato com os jornais locais sugerindo a criação de sessão sobre “Educação” na qual mandaríamos matérias

diversas para publicação;

Produção de vídeos curtos com depoimentos de estudantes e egressos e vídeos institucionais.

        5. Calendário de previsão de reuniões para o 1º semestre de 2019:

04/04

10/04

09/05

05/06

         6. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos e reitero votos de elevada estima e distinta

consideração.

                        Atenciosamente,
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