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Introdução

Quem somos?
Assessoria de Comunicação é uma atividade de comunicação
social que estabele ligações entre uma entidade, seja indivíduo
ou instituição e o público. Em outras palavras, Assessoria de Comunicação é a administração de informação. As atividades de
Assessoria de Comunicação Social são geralmente subdivididas
em três:

1. Assessoria de Imprensa;
2. Publicidade e Propaganda;
3. Relações Públicas.
Dentro da AssessoriaNIC são desenvolvidas atividades de Assessoria de Imprensa e Relações Públicas.
A Assessoria de Imprensa trabalha com informação jornalística,
lidando com jornalistas, preparando press-releases (comunicados de imprensa) e procurando controlar (aumentar ou retringir)
o fluxo de informação que é veiculado na mídia sobre o assessorado.
O profissional de Relações Públicas trabalha com o fluxo de informação interno. Ou, em determinados casos, lida com a comunidade externa imediatamente ligada ao assessorado.
A função do Relações Públicas é cuidar da imagem pessoal ou
institucional do assessorado, e elaborar produtos de comunicação para circulação interna, como intranet, house organ, newsletter, informativos e murais.
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Atuação da AssessoriaNIC:
Durante o semestre 2017.2, a AssessoriaNIC contou com seis
jovens voluntários. Cinco deles passaram no teste aplicado no
início do semestre e o outro deu continuidade ao processo iniciado em 2017.1, sendo este último monitor da Assessoria.
O semestre se mostrou contemplado com a produção de 23 releases.

Política de Comunicação Social:
Dentro da AssessoriaNIC as diretrizes gerais da política de comunicação social são estabelecidas a partir das necessidades
do Núcleo Integrado de Comunicação (NIC), alinhadas aos valores da Instituição.
Nelas estão contidas princípios amplos, porém claros sobre os
objetivos a serem perseguidos pelas atividades da assessoria de
comunicação, tais como:

Confiança: necessidade de demonstrar a utilidade e os benefícios
das atividades do assessorado, fazendo com que ele seja uma
fonte de informação confiável.

Responsabilidade Social: por meio da identificação do assessorado com o interesse público através do desempenho de sua
função social.
Verdade: a convicção de que os produtos de comunicação se
sustentam na ética do assessorado em todos os seus ramos de
atividade.
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Releases

Nic ganha prêmios em congresso
regional de comunicação
< Redação: Cintia Martins >

R

ealizado em Fortaleza, entre 29 de
junho e 1º de julho, o XIX Congresso de Ciências da Comunicação
na Região Nordeste (Intercom), contou
com a participação dos estagiários do
Núcleo Integrado de Comunicação.
O FotoNIC, sob orientação do professor Jari Vieira, foi o grande vencedor
da Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação 2017 (Expocom).
A célula concorreu nas cinco categorias destinadas à fotografia: Produção
em Fotojornalismo; Fotonovela; Fotografia Artística; Fotografia em Movimento e Fotografia Publicitária. O
FotoNIC conquistou o primeiro lugar
regional nas categorias de Fotografia
Artística, com os alunos Iara Pereira,
Pedro Vidal, Paulo Henrique e Beatriz
Salles; Fotografia em Movimento, com
os alunos Pedro Vidal e Mateus Câma-
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ra, e na categoria Fotografia Publicitária, representada pelos alunos, Thais
Mesquita e Nicácio Ramon.
“A gente tinha uma meta esse ano
para o FotoNic de concorrer em todas
as cinco categorias da fotografia que
tem no Intercom. Só de estar concorrendo já é importante porque esse ano,
ao todo, foram 187 instituições de ensino superior em comunicação que se
inscreveram no Intercom, dessas 187
só cinco são selecionadas para concorrer, então, só de estar concorrendo já é
um prêmio, já estamos entre os cinco
melhores do nordeste.” Jari Vieira.
O curso de Publicidade e Propaganda da Unifor também foi premiado
na categoria Melhor Anúncio Impresso, produzido pelas alunas Iana Couto
e Barbarah Freire, sob orientação do
professor Claudio Sena.

Foto: FotoNIC

Agora os alunos devem se preparar
para a categoria nacional do congresso que acontece em Curitiba, entre os
dias 04 a 09 de setembrode 2017.

Sobre o Congresso de Ciências da
Comunicação:
O Congresso é realizado desde
1977, reunindo anualmente cerca de
3.500 pessoas, entre alunos de gra-

duação e pós-graduação, pesquisadores e profissionais da área. Todos
os anos, o Intercom realiza também
cinco congressos regionais – Intercom Centro-Oeste, Intercom Sudeste, Intercom Norte, Intercom Sul e
Intercom Nordeste –, que abordam
o tema escolhido para o congresso
nacional, que acontecerá posteriormente, no mesmo ano.
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NIC realiza visita guiada ao Museu
da Fotografia
< Cintia Martins e Letícia Jales >

O

professor de fotografia da Unifor e gestor da célula FotoNIC do
Núcleo Integrado de Comunicação (NIC), Jari Vieira, realiza atividade de encerramento do semestre com tour no Museu de
Fotografia. O convite foi feito por Silvio Frota, proprietário do museu.
A visita, que acontece em 12 de julho a partir das 13h30,
tem o objetivo de apresentar aos alunos do NIC o acervo de 440 obras divididas em três andares, pertencentes
à artistas famosos. No tour os alunos
devem conhecer as técnicas e histórias
por trás das obras.
Os alunos das nove células que estiverem interessados devem comparecer
ao FOTONIC para falar com o professor
Jari, a entrada é gratuita para os estagiários do núcleo.

Museu da Fotografia de Fortaleza:
Atualmente ele é o principal museu de
fotografia particular do Brasil com maior
acervo. Além de expôr famosas obras de
Robert Capa, Steve McCurry, Henri Cartier-Bresson e Sebastião
Salgado, também oferece oficinas de fotografia que poderão resultar em futuras exposições.
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Assessoria reúne células para
finalizar semestre
< Redação: Letícia Jales >

A

célula de Assessoria do Núcleo Integrado de Comunicação (NIC) realizou reunião com todos os estagiários
do núcleo para esclarecer algumas pautas e explicar o
funcionamento da célula no semestre 2017.2.
A reunião teve como principal objetivo estimular os jovens
monitores a desenvolverem um trabalho de parceria e integração no semestre que se inicia.
A palestra foi ministrada pela Professora Vânia Tajra, gestora da célula da Assessoria, que enfatizou os trabalhos desenvolvidos pela Célula no semestre passado e procurou fortalecer os laços entre as células parceiras.
Além dos trabalhos desenvolvidos pela Assessoria em
2017.1, a reunião serviu também para apresentar a página do
Facebook do NIC, desenvolvida pela célula da Agência, que a
partir de primeiro de agosto vai funcionar regularmente.
A AssessoriaNIC realiza novo encontro em agosto, com os
novos integrantes do Núcleo, para apresentar as propostas
para 2017.2.

Sobre a Assessoria:
Célula que visa a integração das outras células do Núcleo Integrado de Comunicação, realizando eventos, ações sociais,
textos jornalísticos (releases) e a newsletter.
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NIC retorna às atividades
após férias
< Redação: Cintia Martins >

A

s células do Núcleo Integrado de
Comunicação - NIC desenvolvem
planejamento interno para 2017.2.
O segundo semestre de 2017 trouxe diversas mudanças e novidades
para o NIC. A primeira mudança é a
extinção da célula de WEBTV, que foi
anexada ao JornalismoNIC. A ideia é
investir na interatividade através de
uma abordagem mais multimídia, com
entrevistas por vídeos. Os repórteres
do impresso vão atuar também como
telejornalistas.
A AgênciaNIC passará por uma mudança visual junto com a parte institucional do Núcleo para que as células
se tornem cada vez mais unificadas.
A criação da página do NIC no Facebook, parcerias com ONG’s e a continuidade da campanha com o Hemoce,
são as principais propostas da célula.
O FotoNIC, grande campeão do Expocom regional se prepara para a fase
nacional do congresso que será rea-
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lizada em setembro, em Curitiba. Os
alunos preparam ainda as exposições
do Projeto Pau de Arara que acontece
em outubro e do Projeto Olhares, que
acontece no fim de agosto, com fotos
feitas no campus da Unifor por alunos.
A exposição ficará no hall da videoteca, no Centro de Convivência.
A célula do RádioNIC realiza parceria com o curso de Direito da Unifor. O
projeto intitulado Cidadania Ativa, vai
abordar as palestras e atividades do
curso. A grande novidade da Rádio
NIC para esse semestre é o pré-lançamento do seu aplicativo, marcado
para 19 de agosto. O aplicativo para
smartphones deve ficar pronto ainda
esse semestre. A expectativa da Rádio
é investir em uma programação cada
vez mais voltada para o ao vivo com a
presença de entrevistados.
A interação das células continua
sob a orientação da AssessoriaNIC
que trará parcerias com empresas de

fora e um semestre focado em trabalhos voluntários que gerem a maior parceria entre as células. Além de oficinas e palestras voltadas para
a capacitação profissional e curricular dos estagiários com o objetivo de prepará-los melhor
para o mercado de trabalho, a célula também
quer desenvolver o aspecto da responsabilidade social entre os jovens voluntários do Núcleo.
O EventosNIC continua com as intervenções
em estilo Bloquinho do T, que passará por uma
pesquisa externa buscando saber o que os alunos acham dessa intervenção. A parceria com
o Órbita Bar continua neste semestre. Dia 09
de agosto os estagiários da célula realizaram
uma intervenção focada na seleção de novos
estagiários do NIC. A célula ainda dará apoio à
vice-reitoria de extensão na Feira das Nações.
A célula de Mídia Interativa entregará neste
semestre o jogo criado para crianças com síndrome de Down, em parceria com a Professora
Lizie Sancho, do curso de Publicidade e Propaganda. E na mesma pegada de interatividade inclusiva, também será entregue o jogo Toc
Tum, que ensina músicas para crianças surdas.
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Inscrições abertas para Núcleo
Integrado de Comunicação (NIC)
< Redação: Ana Carolina Coutinho>

E

stão abertas, até o dia 18 de agosto, as
inscrições para a seleção de novos estagiários do Núcleo Integrado de Comunicação (NIC). No total estão sendo oferecidas
35 vagas para alunos voluntários dos cursos
de Comunicação.
Estudantes da Unifor interessados em
participar de laboratórios práticos nas áreas
de Agência, Assessoria, Eventos, Fotografia,
Jornalismo, Mídia Interativa, Rádio, Vibe e
WEBTV já podem se inscrever. O processo
seletivo acontece entre os dias 21 e 25 de
agosto. A seleção é composta por duas etapas: prova escrita e/ou prática e entrevista.
As inscrições são feitas através da apresentação de histórico acadêmico na sala Q19
e por meio de um formulário disponibilizado
na página do NIC no Facebook. O resultado
será disponibilizado na sala Q19. No dia 21
acontecem as provas das células de Agência, Assessoria, Jornalismo e WebTV; dia 22
Mídia Interativa e Eventos; dia 25 Vibe.

Sobre o NIC
O NIC é um laboratório experimental dos
cursos de Comunicação da Unifor, onde os
estudantes têm a oportunidade de treinar
para o mercado de trabalho e, incrementar
seus conhecimentos através do estágio.
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NIC promove acolhida dos novos
estagiários

Foto: FotoNIC

< Redação: Nildo Mello>

A

s células de Assessoria e Eventos do Núcleo Integrado de Comunicação (NIC), realizam em 30 de agosto, das 15h às 17h30min, no Ginásio
Poliesportivo da Unifor, a terceira edição da Copa NIC. Este semestre, o
evento recebe os novos alunos do Núcleo com atividades de integração que
envolvem futsal, vôlei, carimba, pula corda e dança. O objetivo desta edição
é promover a interação entre os jovens voluntários veteranos e novatos através do esporte.
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Foto: Thays Mesquita

FotoNIC ganha prêmios
em congresso nacional de
comunicação
< Redação: Lucas Machado>

E

stagiários do Núcleo Integrado
de Comunicação são premiados
na última fase da Expocom em
Curitiba/PR. Os participantes venceram em duas das três categorias nas
quais concorriam.
Na semana de 4 à 10 de setembro,
em Curitiba-PR, alunos do curso de
Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Unifor participaram da XIX Exposição de Pesquisa Experimental em
Comunicação (Expocom), apresentando os trabalhos concorrentes ao
prêmio nacional do evento. As modalidades participantes foram Fotografia
em Movimento, Fotografia Artística e
Fotografia Publicitária, com os alunos
conquistando os prêmios nas duas últimas categorias.
Os alunos conquistaram o direito de participar da última fase do
congresso ao venceram a seletiva
regional da competição que foi realizada em Fortaleza nos dias 29 de
junho à 1 de julho.

Segundo o Professor Jari Vieira: “Foi
uma consolidação de um trabalho que
vem sendo realizado, é muito gratificante, mostra que a gente na Unifor está
direcionando os alunos para o caminho
certo, vencendo em duas categorias. E
isso vai dando mais ânimo para continuarmos a seguir esse caminho, incentivando os alunos não só a produção de
trabalhos com cunho social e artístico
mas que tenham um valor significativo
a Universidade de Fortaleza.”

Sobre a Exposição de Pesquisa
Experimental em Comunicação:
A Expocom é a Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação,
um prêmio destinado aos melhores
trabalhos produzidos por alunos de
graduação em Comunicação Social. A
premiação é dividida em três etapas –
local, regional e nacional – e para um
trabalho participar ele deve ser indicado pela Instituição de Ensino Superior
na qual foi produzido.
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VI - SIMPÓSIO DE ÉTICA DO
CURSO DE JORNALISMO ABORDA
ÉTICA E COMPORTAMENTO NAS
REDES SOCIAIS

C

om Lola Aronovich, Emílio Moreno e Fábio Holanda o evento irá
discutir casos de crime de ódio,
moderação de comentários e quais os
limites da liberdade na internet.
A internet é a nova praça pública
onde as pessoas se posicionam abertamente, e muitas vezes, por se sentirem seguras no ambiente virtual. Mas
será que essa segurança existe? Para
discutir o tema, o curso de Jornalismo
da Unifor realiza, no dia 19 de setembro, o VI Simpósio de Ética, Cidadania
e Jornalismo. Em sua sexta edição, o
evento traz como convidados os professores Fábio Holanda (Unifor) e Lola
Aronovich (UFC), e o coordenador da
área de mídias sociais do Sistema Jangadeiro, Emílio Moreno. O debate inicia às 8 horas, no auditório H85.
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Discurso de ódio ou liberdade de
expressão?
No início de outubro de 2015, Lola
Aronovich foi alvo de uma campanha
de difamação digital, quando foi criado em seu nome um site que pregava o discurso de ódio e que atribuía à
professora a defesa de infanticídio de
meninos, a queima de bíblias e a venda de medicação para a realização de
abortos, entre outros crimes. A ativista
recebe ameaças de morte através da
internet e, a partir dessa temática, ajudará a construir o debate do Simpósio.

Palestrantes:
Lola Aronovich é professora no Departamento de Letras Estrangeiras na Universidade Federal do Ceará. Criou em
2008 o blog Escreva Lola Escreva, onde

publica textos autorais e de convidados. Com
260 mil acessos mensais, a página acabou por se
tornar uma das referências do movimento feminista no Brasil. Dedicado às crônicas sobre cinema e feminismo, com o tempo passou a abordar
também temas como racismo, homofobia, direitos humanos, análise da publicidade e mídias de
massa, aceitação do corpo e gordofobia.
Fábio Holanda possui graduação em Direito
pela Universidade de Fortaleza (2009). Mestrado
em Direito Constitucional Público e Teoria Política
pela Universidade de Fortaleza (2015). Coordenador da Pós Graduação em Direito e Processo
Penal da Unichristus. É professor convidado na
Pós-Graduação em Direito Penal e Processo Penal e Direito Previdenciário da Universidade de
Fortaleza. Professor da graduação da Universidade de Fortaleza e de alguns cursos preparatórios
para concursos e OAB. Membro dos grupos de
pesquisa “JET - Justiça em Transformação” e
“Corrupção e o STF” Tem experiência na área do
Direito Constitucional, Penal, Processo Penal e
Administrativo, com ênfase em Ativismo Judicial,
Democratização do Poder Judiciário, Políticas
Públicas, Políticas Criminais.
Emílio Moreno é graduado em Comunicação
Social com habilitação em Jornalismo. Trabalha
como jornalista e coordena a área de Mídias Sociais no Sistema Jangadeiro de Comunicação. Domina conteúdo digital, mídias sociais, audiovisual,
planejamento, comunicação integrada e branding.
Tem experiência profissional em empresas multinacionais e nacionais de grande e pequeno porte.
Seus principais interesses de pesquisas são marcas, reputação, redes sociais e relacionamentos.
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“Primeiro Passo”: AssessoriaNIC
realiza oficina de produção de
textos para TV.
Foto: Juliano Almada

< Redação: Everton Lacerda >

A

AssessoriaNIC realiza em 27 de setembro a Oficina de Produção de Textos
para TV, das 15h00 às 18h00, na sala Q18. O evento é a primeira ação do
projeto “Primeiro Passo” e vai ser ministrado pela gestora da célula da AssessoriaNic e professora do curso de Jornalismo da Unifor, Vânia Tajra.
O projeto Primeiro Passo, implementado pela AssessoriaNIC, tem como objetivo aproximar os estagiários do mercado de trabalho através de palestras e
oficinas que melhorem o desempenho dos alunos do Núcleo Integrado de Comunicação. A ideia é capacitar o grupo desde a preparação dos currículos até o
momento da entrevista de emprego.
A oficina é aberta exclusivamente para os alunos do NIC e os participantes
receberão certificação referente às três horas de duração do evento.

20 >>

Desafio FIFA DCE UNIFOR
< Redação: Brunna Veloso >

O

Diretório Central de Estudantes da Universidade de Fortaleza - UNIFOR, realiza nos
dias 06 e 07 de outubro o primeiro Desafio FIFA DCE UNIFOR, um campeonato de videogame para os alunos. O evento tem o objetivo
de estimular a prática esportiva, a diversão e a
responsabilidade social.
As disputas acontecem das 13h às 21h, no
dia 06, e das 8h às 13h, no dia 07. A plataforma
na qual serão disputados os jogos será PS4. A
organização disponibiliza controles para os participantes, mas será permitido que o jogador
traga seu próprio controle.
As inscrições podem ser realizadas através
de formulário online disponibilizado na página
do facebook do Núcleo Integrado de Comunicação - NIC ou no próprio DCE. Há apenas
64 vagas e a inscrição custa R$10,00. O valor
arrecadado será convertido em cestas básicas
para serem doadas à crianças carentes no Dia
das Crianças.
No segundo dia do Desafio, a partir das 9h da
manhã, o campo society do DCE será disponibilizado para que os alunos possam jogar futebol.
O vencedor do campeonato ganha uma camisa oficial do time de sua escolha, além de
uma caneca personalizada. O vice-campeão
ganha duas pizzas grandes e uma caneca personalizada.
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AssessoriaNIC promove a terceira
edição da SEXTA FELIZ
< Redação: Daniel Noronha >

A

células no Núcleo. Na ocasião, serão
arrecadados brinquedos, livros e guloseimas doados pelos alunos para
o projeto “Resgatando o sorriso de
uma criança”.
O projeto “Resgatando o sorriso de
uma criança” é uma ação criada por
Adail José dos Santos, funcionário da
Unifor, que será realizado em 14 de
outubro na Comunidade Levitas de
Deus, das 14h30 às 17h00, no bairro
Edson Queiroz.

Foto: Juliano Almada

AssessoriaNIC promove através
do projeto Sexta Feliz, o evento
“Dia das Crianças NIC”. A ação
busca integrar os jovens voluntários
do Núcleo. O evento acontece dia 13
de outubro com diversas atividades
de recreação, na sala Q19.
O evento é mais uma ação da
AssessoriaNIC que visa através de
brincadeiras, músicas e muito bom
humor, promover a interação e o convívio entre os estagiários de todas as
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AssessoriaNIC realiza a segunda
edição do projeto “Primeiro Passo”

Foto: Brunna Veloso

< Redação: Everton Lacerda >

A

AssessoriaNIC realiza em 18 de
outubro de 2017, às 15h, no Estúdio de Fotografia a segunda
palestra do projeto “Primeiro Passo”.
Com o tema “Conhecendo o Intercom”,
a oficina será ministrada pelo professor
dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Universidade de
Fortaleza e gestor da célula FotoNIC,
Jari Vieira.
O objetivo é apresentar o Congresso
Nacional Intercom aos alunos e motivá-los a participar de forma mais efetiva

com a submissão de artigos científicos
e produtos.
O professor Jari Vieira foi convidado
para ministrar a palestra por ter participado do Intercom 2017, que aconteceu
em Curitiba, no último mês de setembro e vencido junto com o os alunos do
FotoNIC nas categorias “Fotografia Publicitária” e “Fotografia Artística”.
A oficina é aberta exclusivamente
para os alunos do NIC e os participantes receberão certificação referente às
três horas de duração do evento.
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Integra NIC: AssessoriaNIC
promove campanha de divulgação
do Núcleo Integrado de
Comunicação
< Redação: Everton Lacerda >

A

Foto: Iara Pereira

AssessoriaNIC promove de 25
de outubro à 3 de novembro de
2017 a campanha de divulgação do Núcleo Integrado de Comunicação -, Integra NIC. O objetivo do
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evento é divulgar o núcleo e suas redes sociais para alunos, professores
e colaboradores da Universidade de
Fortaleza - Unifor.
Com ênfase de divulgação na
nova página do Facebook, www.
facebook.com/nicunifor/,
as
redes sociais do NIC têm o propósito
de manter o público informado sobre as atividades e ações promovidas pelos estagiários do Núcleo.
As atividades de divulgação serão
segmentadas entre produtos gráficos
espalhados pelo campus e laboratórios
da universidade e intervenções sonoras realizadas em frente ao bloco T.
Já nesta quinta e sexta-feiras acontece uma intervenção sonora durante o intervalo AB/CD - manhã, no
Bosque em frente ao bloco T. A intervenção
contará com músicas,
brincadeiras e sorteio de brindes.

EventosNIC promove mais
uma edição da Festa das
Bruxas NIC
< Redação: Lucas Machado Viana >

E

m 27 de outubro acontece no Estúdio de
Fotografia da Universidade de Fortaleza
das 15h às 17h e 30min, a 4ª edição da
“Festa das Bruxas NIC”. O evento é um projeto da célula EventosNIC, que contará com o
concurso de melhor fantasia, com premiação
surpresa para o vencedor e lanches para os
participantes da comemoração.
A festa que é em comemoração a data festiva americana do Halloween chega aos estagiários do NIC com uma proposta paralela as
mais tradicionais festas dos Estados Unidos da
América.
Como objetivo a integração entre os jovens
voluntários, bolsistas e professores do NIC os
participantes interessados devem fazer uma
contribuição de 7 reais que serão investidos na
realização do evento.
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Disciplina de Gestão e Produção
Cultural promove o evento “Tá
fresquin, né?”

O

bate-papo estão Eddi Lima (Madame
Mastrogilda), Járdeson Cavalcante (Titela), Luís Antônio (Aurineide Camurupim) e Roberto Rizzo. A mediação fica
por conta do aluno da Unifor e humorista, Mateus Cidrão.
Os convidados irão contar um pouco
de sua trajetória e o público poderá divertir-se com os talentos dos palestrantes. O evento conta, também, com duas
exposições: uma no hall do bloco T, intitulada “Sorrisos”, e outra dentro do Teatro, chamada “Humor Astral”. A banda
cearense Outdoor e o Dj Heron participam como atrações musicais. O evento
conta com sorteios e entrega de brindes.
Foto: Juliano Almada

s alunos da disciplina de Gestão e
Produção Cultural, dos cursos de
comunicação, promovem, em 7
de novembro, a partir das 9h , no Teatro
Celina Queiroz, o “Tá fresquin, né?”.
O evento tem como tema “Rir é coisa séria” e irá receber convidados do
âmbito humorístico do Estado com o
objetivo de discutir os desafios e dificuldades da profissão. A ideia do projeto também consiste em chamar a
atenção do público para o mercado do
humor, que se encontra muito presente no Ceará e faz parte do patrimônio
cultural imaterial do Estado.
Entre os artistas convidados para o
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Campanha Natalina do Núcleo
Integrado de Comunicação - NIC
< Redação: Douglas Sales >

A

Campanha Natalina do NIC acontece entre 21 de novembro e 15 de dezembro.
A ação, promovida pela AssessoriaNIC,
é dividida em duas partes, consiste em uma
competição de decoração entre as células do
Núcleo; e no NIC Solidário, que objetiva arrecadar alimentos e produtos de higiene para a Associação Transmasculina do Ceará (Atrans-CE).
Para a avaliação da célula com melhor decoração, serão convidados três professores
não-integrantes do Núcleo. O resultado será
divulgado no Rádio Sunset, evento produzido
pelas células RádioNIC e EventosNIC, em 8 de
dezembro, às 16 horas, na Área Verde do DCE.
A célula vencedora da competição de decoração será premiada com uma cesta natalina.
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19º Mostra Unifor de
Produtos Verdes
< Redação: Douglas Sales >

A

19º Mostra Unifor de Produtos Verdes
acontece em 27 de novembro, às 19h, na
Federação das Indústrias do Estado do
Ceará (FIEC). O Evento é uma iniciativa do curso
de Administração da Universidade de Fortaleza.
O objetivo da Mostra é conscientizar os profissionais em formação sobre uma forma sustentável de produção, que consiste em incorporar as melhores alternativas possíveis para
minimizar impactos sócio-ambientais.
Surgindo como processo avaliativo da disciplina de Gestão Ambiental, ministrada pelo
professor Albert Gradvohl, a ação tornou-se um
evento permanente da Instituição devido aos
impactos e resultados alcançados.
Participam desta edição do evento, representantes da FIEC; a coordenadora do curso de
Administração, Danielle Coimbra; e o professor
Albert Gradvohl. O empresário Carlos Rubens,
presidente do Sindicato das Indústrias de Mármores e Granito do Estado do Ceará, ministrará
a palestra ‘’A Utilização das Rochas Ornamentais e Sustentabilidade’’.
A 19º Mostra Unifor de Produtos Verdes é
um evento realizado pela célula EventosNIC e
terá cobertura do FotoNIC.
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Edição especial do “Fazendo Sala”
< Redação: Brunna Veloso>

O

Projeto “Fazendo Sala” retorna em 28 de
novembro, às 9 horas, no Estúdio de Fotografia. Em uma edição especial após
uma pausa de dois anos, o evento consiste em
um bate papo mediado pelo professor Carlos
Eduardo Bittencourt entre os integrantes do
Núcleo Integrado de Comunicação (NIC) e profissionais que estão no mercado.
O projeto teve três edições em 2015 e era
realizado às últimas sextas-feiras de todo mês,
no Laboratório de Fotografia, com a participação de três convidados. Os temas eram propostos por cada célula do NIC, assim como a
sugestão dos convidados.
Esta edição especial será realizada para retomar o projeto e comemorar os 18 anos da
AgênciaNIC. Com o tema “O que aconteceu na
publicidade nos 18 anos da AgênciaNIC”, toda
a jornada da célula será relembrada em uma
conversa com convidados que fizeram parte de
cada geração, desde a fundação aos últimos
integrantes.
Dentre os convidados estão a fundadora
da Agência NIC, Valeria Abreu; a atual gestora
Alessandra Bolty; e Viviane Sampaio, atual Social Media da Agência Delantero.
Ao final do evento, haverá coffebreak e atrações musicais. A rotina mensal do “Fazendo
Sala” voltará apenas em fevereiro.
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CCG realiza nova edição do
projeto Pau de Arara
< Redação: Everton Lacerda>

O

Centro de Comunicação e Gestão realiza
de 01 a 04 de dezembro, a 10° edição do
projeto Pau de Arara. O evento propõe levar alunos da Universidade de Fortaleza para
visitar interiores do Nordeste incentivando-os a
fazer fotografias artísticas e documentárias desses locais. O município escolhido para sediar a
nova edição do projeto foi a Serra Talhada, no
interior de Pernambuco. Cerca de 40 alunos dos
cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda são selecionados em cada edição, onde
viajam acompanhados por quatro professores
e dois técnicos do laboratório de fotografia.
As inscrições foram feitas na sala R04 de 21 a
23 de novembro, onde os alunos submeteram
para análise portfólio com cinco fotos e histórico escolar. Para ser selecionado, o aluno
deve ter a sua PMG acima de 8,0 e já ter cursado alguma disciplina de Fotografia durante
a sua graduação.
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Campanha Natalina do Núcleo
Integrado de Comunicação - NIC
< Redação: Douglas Sales>

A

Campanha Natalina do NIC acontece entre 21 de novembro e 15 de dezembro.
A ação, promovida pela AssessoriaNIC,
é dividida em duas partes, consiste em uma
competição de decoração entre as células do
Núcleo; e no NIC Solidário, que objetiva arrecadar alimentos e produtos de higiene para a Associação Transmasculina do Ceará (Atrans-CE).
Para a avaliação da célula com melhor decoração, serão convidados três professores
não-integrantes do Núcleo. O resultado será
divulgado no Rádio Sunset, evento produzido
pelas células RádioNIC e EventosNIC, em 8 de
dezembro, às 16 horas, na Área Verde do DCE.
A célula vencedora da competição de decoração será premiada com uma cesta natalina.
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Alunos do Pau de Arara na Paróquia
de Nossa Senhora das Dores, Triunfo,
Pernambuco
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Foto: FotoNIC

Alunos da Unifor
fotografam e documentam
o interior do Pernambuco
< Redação: Everton Lacerda>

O

Centro de Comunicação e Gestão (CCG) da Universidade de
Fortaleza realizou de 1 à 4 de dezembro a 11° edição do projeto
Pau de Arara. O projeto consiste em levar alunos da universidade para conhecer, fotografar e documentar cidades interioranas do
Nordeste. As cidades escolhidas para sediar esta edição foram Serra
Talhada e Triunfo, no interior de Pernambuco.
Participaram do projeto alunos derivados dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Direito, Arquitetura, Eventos e Engenharia Mecânica. Também participaram da viagem três professores
dos cursos de Comunicação Social e dois técnicos de laboratório.
No segundo dia de viagem, os alunos visitaram os principais pontos turísticos do município de Serra Talhada. Dentre eles, o Museu do
Cangaço, casa onde o cangaceiro Lampeão nasceu e viveu durante grande parte de sua vida. Logo após, os alunos foram levados à
Encruzilhada onde Lampeão sofreu junto com sua família o primeiro
ataque armado de seu inimigo Zé Saturnino.
Em seguida, a visita foi à Casa da Cultura de Serra Talhada, Museu onde estão concentrados alguns dos principais materiais históricos do município. Para finalizar a tarde, os alunos foram visitar o Museu do Cangaço da cidade, onde assistiram um documentário sobre
a história de Lampeão e a uma performance do grupo da dança típica
Xaxado “Cabras de Lampião”.
No terceiro dia, os alunos foram levados à cidade de Triunfo, onde
fotografaram as ruas da cidade, o Teatro Guarany, o Museu do Cangaço da cidade de Triunfo, a Casa Grande das Almas e o Pico do
Papagaio, local de maior latitude estado de Pernambuco.
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Foto: Laura Monteiro

Rádio Sunset: RádioNIC e
EventosNIC realizam evento de
encerramento de semestre

A

s células RádioNIC e EventosNIC realizaram para todos os alunos do NIC,
em 15 de dezembro o evento de encerramento de semestre, Rádio Sunset.
O evento, realizado no bosque próximo bloco N, contou com música ao vivo,
brincadeiras, sorteios e coffeebreak.
A AssessoriaNIC aproveitou o momento para anunciar a célula vencedora da
Campanha de Decoração Natalina, AgênciaNIC.
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AssessoriaNIC entrega itens
arrecadados no NIC Solidário
< Redação: Brunna Veloso>

A

AssessoriaNIC realizou, em 19
de dezembro, a entrega dos itens
arrecadados na campanha NIC
Solidário para a Associação Transmasculina do Ceará (ATRANS-CE).
Os donativos, compostos por produtos de higiene pessoal e produtos
alimentícios, doados por todas as células do NIC, foram entregues no Abrigo
Thadeu Nascimentos. Cerca de 1000

itens foram arrecadados na campanha.
A entrega foi feita pela estagiária da AssessoriaNIC, Brunna Veloso,
onde registrou o momento e conversou com os integrantes do abrigo, que
contaram um pouco de suas histórias.
O local oferece abrigo à pessoas que
foram expulsas de casa, por solidão,
por estarem desempregadas, dentre
outros estados de vulnerabilidade.
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INFORMATIVO SEMANAL DO NÚCLEO INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO

18/08/17

UNIFOR - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Programação da Rádio NIC passa por repaginada
A célula está desenvolvendo uma nova grade de programas para a web
rádio. O objetivo é trazer outros temas e abordagens especiais de reportagens. Outra novidade é que os alunos que fazem estágio supervisionado na célula serão os responsáveis por esses programas especiais.

Eventos NIC participa de mais uma certificação parcial
A célula está responsável pela organização da certificação parcial dos
cursos tecnológicos da Unifor. O evento acontece no dia 21 de agosto,
no Teatro Celina Queiroz, a partir das 19h.

Atenção para as datas das provas de seleção do NIC
O Núcleo Integrado de Comunicação realiza, entre os dias 21 e 25, a
partir das 14h, as provas do processo seletivo. As provas das células de
Agência, Assessoria, Jornalismo e WebTV acontecem no dia 21; dia 22
Mídia Interativa e Eventos; dia 23 Foto, Rádio e Diagramação; dia 25 Vibe.

UNIFOR - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
DIAGRAMAÇÃO: ANA CAROLINA COUTINHO | EDIÇÃO: VÂNIA TAJRA

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E GESTÃO

REDAÇÃO: ANA CAROLINA COUTINHO

CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
SALA Q19 | 85 3477-3238
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INFORMATIVO SEMANAL DO NÚCLEO INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO

25/08/17

UNIFOR - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Projeto Monitorando
A terceira edição do programa Monitorando vai ao ar em breve na Rádio
NIC. O projeto, realizado por monitores da equipe do NIC, aborda os trabalhos desenvolvidos dentro das monitorias da Unifor.

FotoNIC em Redenção
Algumas monitoras da célula viajaram durante o mês de julho para Redenção com o objetivo de registrar a cultural local do município. O
ensaio fotográfico será lançado no dia 30 de agosto na página do NIC no
Facebook.

3ª edição do COPA NIC
Na próxima quarta-feira, a partir das 15h, acontece a Terceira Edição da
Copa NIC. Este semestre, o evento recebe os novos alunos do Núcleo
com atividades de integração que envolvem futsal, vôlei, carimba, pula
corda e dança. O evento acontece no Ginásio Poliesportivo da Unifor.
Todos estão convidados!

UNIFOR - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
DIAGRAMAÇÃO: ANA CAROLINA COUTINHO | EDIÇÃO: VÂNIA TAJRA

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E GESTÃO

REDAÇÃO: NILDO MELLO

CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
SALA Q19 | 85 3477-3238
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INFORMATIVO SEMANAL DO NÚCLEO INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO

08/09/17

UNIFOR - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Reportagens Especiais
De 11 a 15 de setembro a RádioNIC promove uma série de reportagens
especiais. A programação conta com entrevistas de convidados e aborda
temas como a Independência e História do Brasil, exposições produzidas
pela Unifor e eventos realizados pela CIA de Dança.

Pesquisa de Opinião
A AssessoriaNIC realiza uma pesquisa de opinião entre os estagiários do
Núcleo. A pesquisa tem o objetivo de avaliar a 3ª edição do Copa Nic e
analisar pontos positivos e negativos da ação.

“Olha a gente aqui”
A AssessoriaNIC promove o novo projeto “Olha a gente aqui”. A ação consiste em apresentar os estagiários do Núcleo, suas células e suas funções
através de um mural com fotos. As fotos da Assessoria, Radio, Eventos,
Mídia Interativa, Vibe e FotoNIC serão tiradas em 12 de setembro; Jornalismo e Agência em 14 de setembro.

UNIFOR - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
DIAGRAMAÇÃO: ANA CAROLINA COUTINHO | EDIÇÃO: VÂNIA TAJRA

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E GESTÃO

REDAÇÃO: BRUNNA VELOSO

CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
SALA Q19 | 85 3477-3238
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15/09/17

UNIFOR - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Primeiro Passo
A célula JornalismoNIC promove em 20 de setembro, às 14 horas, na sala
Q19, a oficina de produção de texto para TV. O evento faz parte do projeto “Primeiro Passo”, implementado pela AssessoriaNIC, que consiste em
ações estratégicas para aproximar os estagiários do mercado de trabalho.

Doações de Brinquedos
A AssessoriaNIC mobiliza, através do projeto Resgatando o Sorriso de
uma Criança, todos estagiários do NIC a fazerem doações de brinquedos,
livros e guloseimas para as crianças da Comunidade do Dendê. As doações devem ser feitas até o dia 13 de outubro, às 17h, na sala Q19.

JornalismoNIC entrevista o cineasta Richard Peña
A célula de Jornalismo do NIC entrevistou em primeiro de setembro o
cineasta Richard Peña, professor da Escola de Artes da Universidade de
Columbia. A entrevista está disponível no Portal do NIC.

UNIFOR - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
DIAGRAMAÇÃO: EVERTON LACERDA | EDIÇÃO: VÂNIA TAJRA

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E GESTÃO

REDAÇÃO: LUCAS MACHADO E EVERTON LACERDA

CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
SALA Q19 | 85 3477-3238
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INFORMATIVO SEMANAL DO NÚCLEO INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO

06/10/17

UNIFOR - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Seleção Extraordinária - NIC
As células WEB TV, MIN e Agência contarão, a partir de 9 de outubro, com
novos jovens voluntários. Os estagiários vêm atender a uma demanda
específica nas áreas de redação, produção, designer gráfico, game developer e produção gráfica.

Projeto Primeiro Passo - 2ª Edição
O projeto Primeiro Passo, realizado pela AssessoriaNIC, promove, em 18
de outubro, uma palestra. Ministrada pelo professor Jari Vieira, os tópicos
abordados serão relativos à produção de trabalhos científicos voltados à
metodologia do Intercom.

AssessoriaNIC divulga Desafio FIFA DCE
O Diretório Central dos Estudantes realiza nesta sexta e sábado o primeiro Desafio FIFA DCE Unifor. A competição será disputada na plataforma Playstation 4, com acessórios disponíveis no local e com inscrições online.

UNIFOR - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
DIAGRAMAÇÃO: LUCAS MACHADO VIANA | EDIÇÃO: VÂNIA TAJRA

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E GESTÃO

REDAÇÃO: LUCAS MACHADO VIANA

CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
SALA Q19 | 85 3477-3238
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13/10/17

UNIFOR - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

MUNDO UNIFOR
O Mundo Unifor acontece de 16 a 21 de outubro. Nesta edição as células
FotoNIC e JornalismoNIC realizam a cobertura do evento. O EventosNIC
auxilia na organização do Primeiro Encontro de TV’s Universitárias Brasileira.

PRIMEIRO PASSO - 2ªEDIÇAO
A segunda edição do projeto Primeiro Passo acontece em 18 de outubro.
Com o tema “Conhecendo o Intercom”, o professor Jari Vieira explica
como ocorre o evento, quais sao os pré requisitos e as categorias disponíveis para cada área da comunicação. A oficina é aberta para todos os
alunos do NIC e acontece às 15h no estúdio de fotografia.

SEXTA - FELIZ
A AssessoriaNIC promove evento em comemoração ao Dia das Crianças.
A ação consiste em uma série de atividades entre os estagiários do
Núcleo, com premiações e lembrancinhas para os alunos e professores.
Além disso, o evento arrecada doações para o projeto ‘’Resgatando o
Sorriso De Uma Criança”.
UNIFOR - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
DIAGRAMAÇÃO: LUCAS MACHADO | EDIÇÃO: VÂNIA TAJRA

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E GESTÃO

REDAÇÃO: BRUNNA VELOSO

CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
SALA Q19 | 85 3477-3238

58 >>

>> 59

Newsletter

60 >>

>> 61

Newsletter

62 >>

>> 63

Newsletter

64 >>

>> 65

Newsletter

66 >>

>> 67

EVENTOS

Eventos

Copa NIC

A

Foto: Pedro Vidal

Foto: Iara Pereira

colhida dos novos estagiários do NIC foi realizada juntamente com a CopaNIC. O evento, que aconteceu em 20 de agosto no Ginásio da Unifor, é um projeto que visa a integração
dos voluntários do Núcleo. Por meio de atividades esportivas e
divertidas, os alunos podem trabalhar a cooperação em grupo.
Neste ano, a 3º edição do Evento teve, também, a ideia de acolher
os novos integrantes do NIC com um momento descontraído de
interação e jogos.
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Planejamenrto Copa NIC Acolhida dos novos estagiários
1. Objetivo
A Copa NIC é um ação que faz parte do projeto “A casa é sua”, projeito de comunicação corporativa para organização e integração dos estagiários do Núcleo. Por meio de
atividades esport ivas e div ertidas, os alunos podem trabalhar a cooperação em grupo.
Além de ter um proposito de integração, a 2° edição do Copa NIC também em a idéia
de acolher os novos estagiários do Núcleo com um momento de integração e jogos

2. Atividades a serem desenvolvidas
•
•
•
•
•

Carimba;
Dança (FitDance);
Banbolê e corrida;
Basquete;
Vólei;

-

3. Cronograma
Horário

Ginásio Poliesportivo

Quadra de vôlei

14h30 às 15h30

Vôlei

Carimba

15h30 às 16h30

Futsal

Corda

16h30 às 17h30

Basquete

Bambolê

4. Peditos/Orçamento
•
•
•
•
•
•

Reserva de quadras;
Bandanas (orçamento);
Rerserva de bolas;
Som e Microfone
Pedir água/suco;
Projetor;
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Campanha Natalina - NIC Solidário

A

Foto: FotoNIC

Campanha Natalina do
NIC, uma iniciativa da
AssessoriaNIC, ocorreu
entre 26 de outubro e 15 dezembro e todas as células do
Núcleo participaram. A Campanha englobou, além da decoração das células, doações
de alimentos e de produtos de
higiene destinados à Associação Transmasculina do Ceará
(ATRANS-CE). Cerca de 1000
itens, entre alimentos, roupas
e produtos de higiene, foram
arrecadados.
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Foto: Brunna Veloso

A

primeira edição do Primeiro Passo, projeto
idealizado pela AssessoriaNIC, ocorreu em 27 de setembro, às 15h, na sala Q19. O
evento consistiu em uma Oficina de Textos Para TV, ministrada pela professora Vânia Tajra.
As palestras ocorrem como
uma forma de aliar a teoria à
prática profissional dos integrantes do Núcleo. O Evento é
restrito aos voluntários do NIC
como forma motivacional de
ingresso ao Núcleo.

Foto: Juliano Almada

Primeiro Passo
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A

“Semana de Divulgação do NIC” foi uma
campanha realizada pela AssessoriaNIC
entre 25 de outubro e 3 de novembro de
2017 com o objetivo de divulgar o Núcleo Integrado de Comunicação (NIC) dentro da Universidade, assim como a página do Facebook
do Núcleo. A semana visou gerar maior visibilidade do NIC entre os alunos e o mercado
e, assim, impulsionar a credibilidade do Núcleo. Intervenções sonoras, visuais e artísticas
foram realizadas em frente ao Bloco T. Além
disso, post-its foram colocados em computadores no campus.

74 >>

Foto: Iara Pereira

Foto: Iara Pereira

Integra NIC

Foto: Juliano Almada

Foto: Pedro Vidal

A

Sexta Feliz é uma iniciativa da AssessoriaNIC
e, nesta edição realizada em 13 de outubro, a ação
teve o intuito de integrar os
estagiários do Núcleo através de brincadeiras, prêmios
e atividades coletivas. Algumas datas são comemoradas
neste Projeto, como o Dia das
Crianças - NIC e a Páscoa NIC. Ações sociais também
são realizadas, culminado em
campanhas de arrecadação
de brinquedos, livros e guloseimas para serem doados à
instituições de caridade.
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Planejamento integra NIC
1. Introdução
1.1 Objetivo
A “semana de divulgação do NIC” será uma campanha realizada pela acessoria
NIC e possui o objetivo de divulgar o Núcleo Interno de Comunicação - NIC
dentro da Universidade assim como a página do Facebook do núcleo

1.2 Público alvo
O evento pretende atingir o seguinte público
- Estudantes da Universidade de Fortaleza
- Porfessores e funcionários da Universidade de Fortaleza
1.3 Serviços
A campanha ocorrerá de 25 de outubro à 3 de novembro de 2017 e
abrangerá toda a universidade.
A intervenção sonora e artistica ocorrerá em 26 e 27 de outubro no
intervalo do AB/CD no bosque em frente ao bloco T
2. Metodologia
2.1 Ação de divulgação física
Piramidais serão espalhados em locais estrategicos da Universidade.
Três artes irão compor da seguinte forma o piramidal: Em um lado,
fotos dos estagiarios do NIC que foram tiradas no projeto “Olha a
Gente Aqui”, o segundo lado serâ composto com curiosidades acerca
do Núcleo, o terceiro lado possuirá a chamada para cutir a página do
Facebook do NIC.
- Cartazes espalhados pelos blocos em pontos de trãnsito constante
de pessoas
- Post-its pregados em monitores dos computadores do NIC e dos
laboratórios da Universidade. Os post-its possuirão uma chamada
para conhecer e cutir a página do Núcleo.
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2.2 Intervenção sonora e artística
A peimeira intervenção será uma “minifesta”
- Um quizz será realizado no
momento da intervenção sonora. As
respostas estarão presentes dentre
as publuciações da página do NIC no
Facebook
2.3 Equipamemntos e produtos gráficos
necessários
• 10 piramidais;
• 40 cartazes A3;
• 10 cartazes A2;
• 300 post-its;
• Caixa de som;
• Microfone;
2.4 Células envolvidas
• AgênciaNIC
• AssessoriaNIC
• EventosNIC
• FotosNIC
3. Elementos de divulgação que serão utilizados
no evento
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Eventos

Planejamento Sexta Feliz: Dia das
crianças
1. Introdução
1.1 Obejtivo
“Sexta Feliz” é um evento interno realizado pela AssessoriaNIC e que
tem o intuito de integrar os estagiários do Núcleo através de brincadeiras, prêmios e diversão em comemoração ao dia das crinaças. A ação
arrecada brnquedos, livros e guloseimas doados pelos alunos para o
projeto “Resgate o sorriso de uma criança”.
1.2 Público-alvo
O evento busca atingir o seguinte público
- Estagiários do Núcleo Integrado de Comucação
- Porfessores gestores das células
1.3 Serviço
O evento ocorrerá em 13 de outubro, no Núcleo Integrdo de Comucação, das 15:30 às 17:30.
2. Metodologia
2.1 Atividades
Serão realizadas atividades como :
- Karaokê
- Caça ao tesouro
- Just Dance
- Dança das cadeiras
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PESQUISAS
INTERNAS

Pesquisas Internas

Pesquisa de opinião do evento
“Copa NIC - Acolhimento dos
Novos Estagiários”

A

AssessoriaNIC realizou, em 30
de agosto de 2017, a terceira edição Copa NIC. O evento
de acolhimento dos novos estagiários às suas respectivas células, teve
como objetivo integrá-los por meio
do esporte. A pesquisa de opinião da
“Copa NIC - Acolhimento dos Novos
Estagiários” foi realizada na semana
seguinte ao evento e obteve 26 respondentes.Desse total de contribuintes, 73,1% concordaram que o evento
atingiu o seu objetivo. Nas pesquisas
baseadas em notas, 38,5% dos pesquisados consideraram o evento nota
cinco; 42,3% avaliaram com nota
quatro; 15,6% com nota três; e 3,8%
com nota dois.
Com relação ao local do evento,
69,2% deram nota máxima; 19,2%
nota quatro; e 11,5% a nota três. Sobre as atividades, 53,8% das pessoas
que avaliaram deram nota cinco; 34%
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deram nota quatro; e 7,7% nota dois.
A respeito do horário no qual a acolhida foi realizada, 73% dos contribuintes
avaliaram com nota cinco; 19,2% com
nota três; e os demais variaram entre
a nota dois e quatro. Sobre o evento
em geral, foram 46,2% avaliações nota
cinco; 30,8% nota quatro; e 19,2%
nota três.
Ao questionados sobre possíveis
melhorias para os próximos eventos,
os estagiários sugeriram que seria interessante ocorrer um coffebreak ; ter
atividades mais coletivas; acontecer
uma melhoria na organização; adesão
de brincadeiras diferentes; ter mais
edições do evento; e até mesmo uma
melhoria na organização na questão
de stress dos organizadores. Também
foi sugerido uma prestação de contas
com os estagiários do Núcleo, para
eles ficarem cientes de quanto foi gasto com o evento em geral.

Pesquisa de opinião da “Oficina de
produção de texto para TV”

E

m 27 de setembro ocorreu a primeira “Oficina de produção de
texto para TV” realizada pelo projeto Primeiro Passo da AssessoriaNIC,
ministrada pela professora Vânia Tajra.
O evento teve objetivo de aproximar os alunos ao mercado de trabalho
através da teoria. E contou com a participação de estagiários do NIC e da
TV Unifor. A pesquisa de opinião ocorreu uma semana após a realização do
evento e obteve 12 respostas.
Desse total, 100% dos participantes
da oficina concordam que o objetivo de
qualificar os alunos foi atingido. Ademais, 100% dos participantes deram
nota máxima para o projeto em geral e
para o domínio do assunto dado pela

palestrante. Em relação ao horário, data
e local da oficina 8,3% avaliaram com
nota três; 16,7% com nota 4 e 75%
avaliaram com nota máxima.
Ao questionados sobre as melhorias para a próxima edição do evento
os participantes acharam que o tema
divulgado não foi o mesmo abordado,
e isso deveria ser levado em consideração para a realização de um evento
posterior. Além disso, os participantes
alertaram que o evento se realizou em
formato de palestra e não oficina conforme destacava no cartaz. Os participantes sugeriram que em próximas
edições sejam feitas oficinas com temas relacionados a jornalismo impresso e marketing digital.
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Pesquisas Internas

Pesquisa de opinião da
segunda edição do projeto
Primeiro Passo

E

m 18 de outubro de 2017 a AssessoriaNIC realizou a segunda edição do projeto “Primeiro Passo”. Com o tema “Conhecendo o Intercom”, a palestra teve o objetivo de apresentar
o congresso Intercom aos alunos do NIC e foi ministrada pelo
professor Jari Vieira, professor dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda da Universidade de Fortaleza e gestor da
célula FotoNIC.
A pesquisa de opinião foi realizada durante o evento e obteve
18 respostas. Desse total de contribuintes, 94% das pessoas
concordam que o objetivo evento foi atingido. 61% das pessoas
entrevistadas deram a nota cinco para o evento, enquanto 39%,
nota quatro.
No quesito domínio de assunto do palestrante, 72% o avaliaram com nota cinco, enquanto 28% com a nota quatro.
Dentre as sugestões para o evento, as que mais se repetiram foram as que pediam mais divulgação do projeto, maior
incentivo entre os alunos do NIC, e maior frequência de realização do projeto.
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Pesquisa de Opinião
NIC 2017.2

A

pesquisa, realizada pela AssessoriaNIC, foi desenvolvida
entre o período de primeiro a 8 de dezembro de 2017, com
o objetivo de diagnosticar o nível de satisfação entre os
jovens voluntários do Núcleo no semestre 2017.2. A pesquisa
também avaliou pontos positivos e negativos relacionados ao
aspecto estrutural do Núcleo.
Em paralelo a AssessoriaNIC desenvolveu ainda uma coleta
de sugestões entre os alunos NIC, com a intenção de oferecer
um melhor ambiente de trabalho em 2018.
O trabalho, direcionado para os alunos do Núcleo, foi baseado em seis perguntas. Nelas, os alunos foram questionados sobre os gestores, a estrutura das células e suas satisfações pessoais dentro do Núcleo.
A avaliação mostrou que os principais problemas no Núcleo
estão relacionados aos equipamentos de trabalho. As reclamações mais pertinentes são sobre a falta de softwares atualizados
nos computadores; a falta de ar condicionado nas células; e a
falta de espaço adequado para trabalhar.
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ANÁLISE
DAS MÍDIAS
DIGITAIS

Análise das Mídias Digitais

O quê?
(What?)
Atualizar as
platafromas
digitais da
RádioNIC.

Porque?
(Why?)

5W
Onde?
(where?)

Para padronização das mídias sociais das
células do
Núcleo.
Para padronização das mídias sociais das
células do
Núcleo.

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram
Twitter

Facebook
Para padronização das mídi- Instagram
as sociais das
Twitter
células do
Núcleo.

Atualizar as
Para padronização das mídiplataformas
as sociais das
digitais do
JornalismoNIC células do
Núcleo.
Para padronização das mídias sociais das
células do
Núcleo.
Atualizar as
plataformas
digitais da
Mídia InterativaNIC
Atualizar as
plataformas
digitais da
EventosNIC.

Facebook
Para padronização das mídi- Instagram
as sociais das
células do
Núcleo.

Atualizar as
plataformas
digitais da
FotoNIC

Atualizar as
plataformas
digitais da
AssessoriaNIC.

Facebook
Para padronização das mídi- Instagram
as sociais das
Twitter
células do
Núcleo.

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram

Atualizar as
plataformas
digitais da
AgênciaNIC.

Quem?
(Who?)

Quando?
(When?)

28/09 à 05/10

28/09 à 05/10

28/09 à 05/10

28/09 à 05/10

28/09 à 05/10

28/09 à 05/10

28/09 à 05/10

Como?
(How?)

2H

Atualizar o nome da página do Facebook.
Atualizar as fotos da capa com os estagiários do semestre em questão.
Deixar apenas o símbolo da célula na foto do perfil do Facebook e do Instagram.
Atualizar a descrição da célula no Facebook e no Instagram. Atualizar o
programas citados no Facebook.
Aumentar a quantidade de postagens Desativar Twitter.

Atualizar o nome da página do Facebook.
Alterar a utilização da mesta foto em duas páginas distintas.
Deixar apenas o símbolo da célula na foto do perfil do Facebook e do Instagram.
Atualizar a descrição da célula no Facebook.
Atualizar o portfólio Aumentar a quantidade de postagens Desativar Twitter.

Atualizar o nome da página do Facebook.
Deixar apenas o símbolo da célula na foto do perfil do Facebook.
Atualizar as fotos da capa com os estagiários do semestre em questão.
Atualizar a descrição da célula no Facebook e no Instagram. Atualizar o portfólio Inserir descrição das atividades da célula nas plataformas digitais.
Ter mais publicações próprias.
Ter mais cuidados com os erros gramaticais.
Atualizar as informações do Instagram.
Atualizar o nome da página do Facebook.
Atualizar a descrição da célula no Instagram.
Atualizar o portfólio.
Ter mais publicações.
Atualizar as informações do Instagram

Atualizar o nome da página do Facebook.
Deixar apenas o símbolo da célula na foto do perfil do Facebook
Atualizar as fotos da capa com os estagiários do semestre em questão
Atualizar a descrição da célula no Facebook e no Instagram.
Atualizar o portfólio
Inserir descrição das atividades da célula nas plataformas digitais.
Ter mais publicações
Atualizar a página, está abandonada.
Atualizar nome da página no Facebook e no Instagram.
Atualizar a descrição da célula nas plataformas digitais.
Atualizar o perfil do Instagram.
Padronizar perfil do Instagram.
Atualizar portfólio.
Atualizar informações no Facebook.
Atualiazar o design.

Atualizar a descrição da célula no Facebook e no Instagram.
Atualizar o portfólio
Inserir descrição das atividades da célula nas plataformas digitais.
Atualizar as informações do Instagram
Criar periodicidade de postagens
Desativar Twitter

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Status

Sem custo

OK

Quanto custa?
(How much?)

Sem custo
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Olha a gente aqui

>> 87

88 >>

