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As mídias sociais são ferramentas fundamentais de comunicação 
da contemporaneidade. São capazes de alcançar públicos de todas 
as esferas sociais, proporcionando uma forma de interação de mão 
dupla entre emissor e receptor, com feedback rápido e efetivo. 

Desde o início dos anos 2000, vêm surgindo diferentes 
plataformas de interação, cujo enfoque principal está no usuário. 
Enquanto nos meios de comunicação de massa tradicionais os 
veículos de comunicação surgiam como entidades magnéticas que 
atraíam seus usuários, sendo responsáveis por produzir e gerenciar 
os temas de interesse, no ambiente das mídias sociais a relação se 
inverte. Hoje, o poder encontra-se no usuário, que através de suas 
escolhas, define o que lhe interessa, tornando-se o agente motor 
da produção de conteúdo de comunicação.

No entanto, cada uma destas mídias sociais possui suas 
peculiaridades. Seus públicos e plataformas são diferentes, se 
prestando a formas de interação variáveis. Este breve guia de 
mídias sociais da UFCSPA possui como objetivo explicar, 
padronizar e orientar o uso de redes sociais institucionais da 
UFCSPA para sua comunidade acadêmica. 
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CARACTE
RÍSTICAS 
DAS MÍDIAS 
SOCIAIS
Um breve resumo sobre 
cada uma das mídias sociais 
utilizadas pela UFCSPA.



Características: mídia social que conta com 
perfis pessoais, páginas, grupos e comunidades. 
As postagens de cada um destes formatos aparecem 
na linha do tempo dos usuários. 

Público-alvo médio: adulto e idoso (25 a 70 anos);

O que funciona: Postagens com texto e imagens, 
vídeos curtos em formato horizontal, publicações de 
ocasião (datas comemorativas, assuntos do 
momento), notícias de interesse público;

O que não funciona: postagens apenas de texto, 
vídeos com mais de um minuto de duração, notícias 
para públicos restritos, hashtags;

Linguagem: português ortográfica e gramaticalmente 
correto, porém informal. 

FACEBOOK
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INSTAGRAM
Características: mídia social voltada para o uso 
da imagem por meio do compartilhamento de 
fotos e vídeos. 

Público-alvo médio: jovem - adolescente e adulto 
(13 a 45 anos);

O que funciona: imagens inéditas ou chamativas, 
vídeos curtos em formato vertical, pequenos cards 
com informação objetiva e design atrativo, ações de 
interatividade (enquetes, perguntas, sorteios), 
hashtags para busca por conteúdo;

O que não funciona: somente textos, imagens com 
baixa resolução, vídeos longos;

Linguagem: português ortográfica e 
gramaticalmente correto, porém informal. 
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Características: mídia social voltada para 
comunicação objetiva. Conteúdo por post deve ser 
restrito a 280 caracteres.

Público-alvo médio: adulto (18 a 50 anos);

O que funciona: textos curtos, threads, textos curtos 
acompanhados de imagens, publicação de conteúdo 
relacionado a hashtags que estão em alta, gifs, vídeos 
curtos, links para notícias de interesse público;

O que não funciona: hashtags aleatórias, vídeos 
longos, links de notícias de interesse a público 
restrito;

Linguagem: português ortográfica e gramaticalmente 
correto, porém informal.

TWITTER
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Características: mídia social de cunho profissional 
com o objetivo de divulgar empresas, instituições e 
publicações.

Público-alvo médio: profissionais no mercado de 
trabalho (20 a 50 anos);

O que funciona: textos curtos para postagens, textos 
longos para artigos (ambos acompanhados de 
imagens), publicação de conteúdo relacionado a 
hashtags que estão em alta, links para notícias de 
interesse público e de cunho institucional;

O que não funciona: postagens somente com texto, 
hashtags aleatórias, links de notícias de interesse a 
público restrito;

Linguagem: português ortográfica e gramaticalmente 
correto. Linguagem formal.

LINKEDIN
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Características: mídia social voltada para publicação 
de vídeos de conteúdo próprio.

Público-alvo médio: todas as idades;

O que funciona: vídeos curtos (até 2 minutos) e 
médios (até 10 minutos), conteúdo criativo, 
transmissões ao vivo de eventos;

O que não funciona: vídeos longos (mais de 10 
minutos), vídeos de atividades que já ocorreram, 
hashtags;

Linguagem: português ortográfica e 
gramaticalmente correto, porém informal.

YOUTUBE
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WHATSAPP
Características: rede para o envio e recebimento de 
mensagens.

Público-alvo médio: todas as idades;

O que funciona: textos curtos, textos curtos 
acompanhados por imagens, vídeos curtos (até 1 
minuto), gifs, stickers;

O que não funciona: textos longos, vídeos longos, 
excesso de envio de conteúdo;

Linguagem: português ortográfica e 
gramaticalmente correto. Linguagem formal.
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MÍDIAS 
SOCIAIS
OFICIAIS
DA UFCSPA
As mídias sociais oficiais da UFCSPA são 
coordenadas pela Assessoria Especial de 
Comunicação (Ascom) da universidade, 
sendo gerenciadas e atualizadas por 
jornalistas, programadores visuais e bolsistas 
de apoio técnico da instituição. Possuem 
como compromisso levar informação de 
qualidade e segmentada conforme as 
características de cada rede às comunidades 
interna e externa da UFCSPA. São elas:



Facebook
Endereço: facebook.com/ufcspa
Responsável: Ascom UFCSPA
Público-alvo: comunidade interna e externa
Temas para publicação: assuntos de grande vulto para a 
comunidade interna ou de interesse da comunidade externa

Instagram
Endereço: @ufcspaoficial
Responsável: Ascom UFCSPA
Público-alvo: comunidade interna e externa
Temas para publicação: assuntos de grande vulto para a 
comunidade interna ou de interesse da comunidade externa

Twitter
Endereço: @UFCSPA
Responsável: Ascom UFCSPA
Público-alvo: comunidade interna e externa
Temas para publicação: assuntos de grande vulto para a 
comunidade interna ou de interesse da comunidade externa

Linkedin
Endereço: linkedin.com/school/ufcspa
Responsável: Ascom UFCSPA
Público-alvo: comunidade interna e externa
Temas para publicação: assuntos relacionados a temas de 
formação profissional e pesquisa

Youtube
Endereço: youtube.com/ufcspa
Responsável: Ascom UFCSPA
Público-alvo: comunidade interna e externa
Temas para publicação: assuntos de grande vulto para a 
comunidade interna ou de interesse da comunidade externa

WhatsApp
Endereço: (51) 3303-8722
Responsável: Ascom UFCSPA
Público-alvo: comunidade interna 
Temas para publicação: assuntos de interesse da 
comunidade interna
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COMO AJUDAR
A UFCSPA 
A AMPLIAR 
O ALCANCE
NAS MÍDIAS 
SOCIAIS?
Quando falamos em mídias sociais, é importante 
entender as noções de alcance e engajamento. O 
alcance de uma página diz respeito à quantidade de 
pessoas que visualizam os seus posts à medida que 
percorrem a linha do tempo. O engajamento trata 
do volume de interações geradas pelas publicações, 
como curtidas, comentários e compartilhamentos. 
Alcance e engajamento estão diretamente 
relacionados. Você já percebeu que as postagens 
nas mídias sociais não aparecem da 
mesma forma para todos os usuários? 



O motivo disso é que as plataformas tentam direcionar os conteúdos 
que consideram ser de maior interesse para cada participante. Por 
exemplo: alguém que comenta frequentemente nos posts da 
UFCSPA no Facebook ou Instagram provavelmente será apresentado 
a um volume maior de conteúdos da universidade em comparação 
a outros usuários com poucas interações.

Além de seguir os perfis oficiais da instituição nas mídias sociais, 
para auxiliar a UFCSPA na ampliação dos seus canais digitais de 
comunicação a palavra-chave é interação. Confira abaixo as 
possibilidades de interação de acordo com cada plataforma:

 Facebook
 Curtidas, compartilhamentos, comentários e marcações de   
 outras pessoas nas respostas às postagens.

 Instagram
 Curtidas, encaminhamento por mensagem direta a outros   
 usuários, comentários, salvamento de postagens.

 Twitter
 Curtidas, compartilhamentos, respostas às postagens.

 Youtube
 Inscrição no canal, curtidas, compartilhamentos, comentários.

 Linkedin
 Curtidas, compartilhamentos, comentários.gramaticalmente   
 correto, porém informal. 
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A UFCSPA, como uma universidade jovem e 
conectada com seus públicos, possui como 
uma de suas melhores apostas de 
comunicação as mídias sociais. Apenas em 
sua página no Facebook, a instituição possui 
mais de 35 mil seguidores, um público 
quase sete vezes maior que o de sua 
comunidade interna atual. No entanto, as 
facilidades de comunicação trazem ônus e 
bônus: apesar deste quantitativo, as 
interações em nossas redes são baixas. 

Instruções para a conduta dos responsáveis 
pelas mídias sociais de setores (pró-reitorias, 
cursos de graduação e pós-graduação, 
coordenações, departamentos, núcleos, 
setores, grupos de estudo, ligas e demais 
órgãos vinculados à UFCSPA).

ORIENTAÇÕES
PARA CRIAÇÃO
E MANUTENÇÃO
DE MÍDIAS SOCIAIS
VINCULADAS 
À UFCSPA

Um dos obstáculos para o êxito das mídias sociais é a 
descentralização da informação, com o surgimento de dezenas de 
páginas afluentes vinculadas à instituição. Estas páginas, quando 
atuam de forma isolada, podem segmentar o público e reduzir o 
alcance e o impacto das publicações oficiais da universidade. No 
entanto, estas redes podem ser de grande ajuda para a instituição 
se atuarem de forma integrada com as redes oficiais da UFCSPA. 
Para que isso seja possível, nós, da Ascom UFCSPA, recomendamos 
aos gerenciadores destas páginas afiliadas seguir as instruções 
deste guia, tomando os devidos cuidados com as publicações e 
sempre buscando relacionar o conteúdo com as redes oficial da 
universidade.

Os usuários também podem ajudar, procurando interagir mais com 
os conteúdos, para mostrar aos algoritmos das mídias sociais que 
possuem, sim, interesse em receber informações sobre a UFCSPA. 
Curtir, comentar, compartilhar, salvar. O caminho é trabalhar, como o 
próprio nome diz, em uma “rede social”, em que cada participante 
realiza a sua parte para a produção de melhores resultados.

Encerramos este guia com a certeza de que ele será de grande valia 
a seu propósito, que é a busca pela unificação da comunicação das 
mídias sociais da UFCSPA, informando o modus operandi de cada 
uma destas jovens mídias e trazendo instruções para que os 
gestores das páginas afluentes da universidade possam trabalhar 
junto à Ascom para buscar objetivo principal das comunicações da 
UFCSPA, que é a ampliação da divulgação da universidade. 



 Cadastrar, via Sistema de Pedidos Interno,     
 (https://pi.ufcspa.edu.br) a(s) rede(s) social(is) do órgão 
 junto à Ascom. 

 Não distorcer o logotipo da UFCSPA ou criar um logotipo  
 próprio a partir do logotipo da universidade. 
    • Os logotipos da UFCSPA devem ser, preferencialmente, criados 
pela Ascom e precisam ser apresentados ao Conselho Universitário, 
conforme consta no Estatuto da universidade (art. 14, XVI);

 Marcar a página oficial da UFCSPA em suas publicações e  
 utilizar a hashtag #UFCSPA;

 Cuidar o uso correto da língua portuguesa nas publicações;

  Preservar os direitos de uso de imagens, utilizando apenas  
 imagens próprias ou de bancos de imagens gratuitos;

 Não falar em nome da universidade, exceto quando    
 autorizado;

 Evitar temas polêmicos;

 Apostar na pluralidade e na inclusão nas postagens,   
 utilizando pessoas de todas as idades, cores, orientações   
 sexuais, gêneros, credos etc.

A UFCSPA, como uma universidade jovem e 
conectada com seus públicos, possui como 
uma de suas melhores apostas de 
comunicação as mídias sociais. Apenas em 
sua página no Facebook, a instituição possui 
mais de 35 mil seguidores, um público 
quase sete vezes maior que o de sua 
comunidade interna atual. No entanto, as 
facilidades de comunicação trazem ônus e 
bônus: apesar deste quantitativo, as 
interações em nossas redes são baixas. 

 Lembrar que os conteúdos postados são de responsabilidade  
 daqueles que realizam as postagens;

 Em caso de dúvidas, contatar a Ascom para buscar ajuda  
 (comunicacao@ufcspa.edu.br)
     • Não serão aceitos pedidos para gerenciamento de mídias 
sociais de setores/órgãos. A Ascom atua apenas no gerenciamento 
das redes sociais oficiais da universidade. 

 A Ascom poderá entrar em contato a qualquer tempo com os  
 responsáveis pelas páginas das mídias sociais vinculadas à  
UFCSPA, solicitando a adequação e o cumprimento das 
orientações apresentadas neste documento.

Um dos obstáculos para o êxito das mídias sociais é a 
descentralização da informação, com o surgimento de dezenas de 
páginas afluentes vinculadas à instituição. Estas páginas, quando 
atuam de forma isolada, podem segmentar o público e reduzir o 
alcance e o impacto das publicações oficiais da universidade. No 
entanto, estas redes podem ser de grande ajuda para a instituição 
se atuarem de forma integrada com as redes oficiais da UFCSPA. 
Para que isso seja possível, nós, da Ascom UFCSPA, recomendamos 
aos gerenciadores destas páginas afiliadas seguir as instruções 
deste guia, tomando os devidos cuidados com as publicações e 
sempre buscando relacionar o conteúdo com as redes oficial da 
universidade.

Os usuários também podem ajudar, procurando interagir mais com 
os conteúdos, para mostrar aos algoritmos das mídias sociais que 
possuem, sim, interesse em receber informações sobre a UFCSPA. 
Curtir, comentar, compartilhar, salvar. O caminho é trabalhar, como o 
próprio nome diz, em uma “rede social”, em que cada participante 
realiza a sua parte para a produção de melhores resultados.

Encerramos este guia com a certeza de que ele será de grande valia 
a seu propósito, que é a busca pela unificação da comunicação das 
mídias sociais da UFCSPA, informando o modus operandi de cada 
uma destas jovens mídias e trazendo instruções para que os 
gestores das páginas afluentes da universidade possam trabalhar 
junto à Ascom para buscar objetivo principal das comunicações da 
UFCSPA, que é a ampliação da divulgação da universidade. 
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    • Os logotipos da UFCSPA devem ser, preferencialmente, criados 
pela Ascom e precisam ser apresentados ao Conselho Universitário, 
conforme consta no Estatuto da universidade (art. 14, XVI);

 Marcar a página oficial da UFCSPA em suas publicações e  
 utilizar a hashtag #UFCSPA;

 Cuidar o uso correto da língua portuguesa nas publicações;

  Preservar os direitos de uso de imagens, utilizando apenas  
 imagens próprias ou de bancos de imagens gratuitos;

 Não falar em nome da universidade, exceto quando    
 autorizado;

 Evitar temas polêmicos;

 Apostar na pluralidade e na inclusão nas postagens,   
 utilizando pessoas de todas as idades, cores, orientações   
 sexuais, gêneros, credos etc.

A UFCSPA, como uma universidade jovem e 
conectada com seus públicos, possui como 
uma de suas melhores apostas de 
comunicação as mídias sociais. Apenas em 
sua página no Facebook, a instituição possui 
mais de 35 mil seguidores, um público 
quase sete vezes maior que o de sua 
comunidade interna atual. No entanto, as 
facilidades de comunicação trazem ônus e 
bônus: apesar deste quantitativo, as 
interações em nossas redes são baixas. 

 Lembrar que os conteúdos postados são de responsabilidade  
 daqueles que realizam as postagens;

 Em caso de dúvidas, contatar a Ascom para buscar ajuda  
 (comunicacao@ufcspa.edu.br)
     • Não serão aceitos pedidos para gerenciamento de mídias 
sociais de setores/órgãos. A Ascom atua apenas no gerenciamento 
das redes sociais oficiais da universidade. 

 A Ascom poderá entrar em contato a qualquer tempo com os  
 responsáveis pelas páginas das mídias sociais vinculadas à  
UFCSPA, solicitando a adequação e o cumprimento das 
orientações apresentadas neste documento.

Um dos obstáculos para o êxito das mídias sociais é a 
descentralização da informação, com o surgimento de dezenas de 
páginas afluentes vinculadas à instituição. Estas páginas, quando 
atuam de forma isolada, podem segmentar o público e reduzir o 
alcance e o impacto das publicações oficiais da universidade. No 
entanto, estas redes podem ser de grande ajuda para a instituição 
se atuarem de forma integrada com as redes oficiais da UFCSPA. 
Para que isso seja possível, nós, da Ascom UFCSPA, recomendamos 
aos gerenciadores destas páginas afiliadas seguir as instruções 
deste guia, tomando os devidos cuidados com as publicações e 
sempre buscando relacionar o conteúdo com as redes oficial da 
universidade.

Os usuários também podem ajudar, procurando interagir mais com 
os conteúdos, para mostrar aos algoritmos das mídias sociais que 
possuem, sim, interesse em receber informações sobre a UFCSPA. 
Curtir, comentar, compartilhar, salvar. O caminho é trabalhar, como o 
próprio nome diz, em uma “rede social”, em que cada participante 
realiza a sua parte para a produção de melhores resultados.

Encerramos este guia com a certeza de que ele será de grande valia 
a seu propósito, que é a busca pela unificação da comunicação das 
mídias sociais da UFCSPA, informando o modus operandi de cada 
uma destas jovens mídias e trazendo instruções para que os 
gestores das páginas afluentes da universidade possam trabalhar 
junto à Ascom para buscar objetivo principal das comunicações da 
UFCSPA, que é a ampliação da divulgação da universidade. 
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O motivo disso é que as plataformas tentam direcionar os conteúdos 
que consideram ser de maior interesse para cada participante. Por 
exemplo: alguém que comenta frequentemente nos posts da 
UFCSPA no Facebook ou Instagram provavelmente será apresentado 
a um volume maior de conteúdos da universidade em comparação 
a outros usuários com poucas interações.

Além de seguir os perfis oficiais da instituição nas mídias sociais, 
para auxiliar a UFCSPA na ampliação dos seus canais digitais de 
comunicação a palavra-chave é interação. Confira abaixo as 
possibilidades de interação de acordo com cada plataforma:

 Facebook
 Curtidas, compartilhamentos, comentários e marcações de   
 outras pessoas nas respostas às postagens.

 Instagram
 Curtidas, encaminhamento por mensagem direta a outros   
 usuários, comentários, salvamento de postagens.

 Twitter
 Curtidas, compartilhamentos, respostas às postagens.

 Youtube
 Inscrição no canal, curtidas, compartilhamentos, comentários.

 Linkedin
 Curtidas, compartilhamentos, comentários.gramaticalmente   
 correto, porém informal. 

A UFCSPA, como uma universidade jovem e 
conectada com seus públicos, possui como 
uma de suas melhores apostas de 
comunicação as mídias sociais. Apenas em 
sua página no Facebook, a instituição possui 
mais de 35 mil seguidores, um público 
quase sete vezes maior que o de sua 
comunidade interna atual. No entanto, as 
facilidades de comunicação trazem ônus e 
bônus: apesar deste quantitativo, as 
interações em nossas redes são baixas. 

Um dos obstáculos para o êxito das mídias sociais é a 
descentralização da informação, com o surgimento de dezenas de 
páginas afluentes vinculadas à instituição. Estas páginas, quando 
atuam de forma isolada, podem segmentar o público e reduzir o 
alcance e o impacto das publicações oficiais da universidade. No 
entanto, estas redes podem ser de grande ajuda para a instituição 
se atuarem de forma integrada com as redes oficiais da UFCSPA. 
Para que isso seja possível, nós, da Ascom UFCSPA, recomendamos 
aos gerenciadores destas páginas afiliadas seguir as instruções 
deste guia, tomando os devidos cuidados com as publicações e 
sempre buscando relacionar o conteúdo com as redes oficial da 
universidade.

Os usuários também podem ajudar, procurando interagir mais com 
os conteúdos, para mostrar aos algoritmos das mídias sociais que 
possuem, sim, interesse em receber informações sobre a UFCSPA. 
Curtir, comentar, compartilhar, salvar. O caminho é trabalhar, como o 
próprio nome diz, em uma “rede social”, em que cada participante 
realiza a sua parte para a produção de melhores resultados.

Encerramos este guia com a certeza de que ele será de grande valia 
a seu propósito, que é a busca pela unificação da comunicação das 
mídias sociais da UFCSPA, informando o modus operandi de cada 
uma destas jovens mídias e trazendo instruções para que os 
gestores das páginas afluentes da universidade possam trabalhar 
junto à Ascom para buscar objetivo principal das comunicações da 
UFCSPA, que é a ampliação da divulgação da universidade. 
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A UFCSPA, como uma universidade jovem e 
conectada com seus públicos, possui como 
uma de suas melhores apostas de 
comunicação as mídias sociais. Apenas em 
sua página no Facebook, a instituição possui 
mais de 35 mil seguidores, um público 
quase sete vezes maior que o de sua 
comunidade interna atual. No entanto, as 
facilidades de comunicação trazem ônus e 
bônus: apesar deste quantitativo, as 
interações em nossas redes são baixas. 

Um dos obstáculos para o êxito das mídias sociais é a 
descentralização da informação, com o surgimento de dezenas de 
páginas afluentes vinculadas à instituição. Estas páginas, quando 
atuam de forma isolada, podem segmentar o público e reduzir o 
alcance e o impacto das publicações oficiais da universidade. No 
entanto, estas redes podem ser de grande ajuda para a instituição 
se atuarem de forma integrada com as redes oficiais da UFCSPA. 
Para que isso seja possível, nós, da Ascom UFCSPA, recomendamos 
aos gerenciadores destas páginas afiliadas seguir as instruções 
deste guia, tomando os devidos cuidados com as publicações e 
sempre buscando relacionar o conteúdo com as redes oficial da 
universidade.

Os usuários também podem ajudar, procurando interagir mais com 
os conteúdos, para mostrar aos algoritmos das mídias sociais que 
possuem, sim, interesse em receber informações sobre a UFCSPA. 
Curtir, comentar, compartilhar, salvar. O caminho é trabalhar, como o 
próprio nome diz, em uma “rede social”, em que cada participante 
realiza a sua parte para a produção de melhores resultados.

Encerramos este guia com a certeza de que ele será de grande valia 
a seu propósito, que é a busca pela unificação da comunicação das 
mídias sociais da UFCSPA, informando o modus operandi de cada 
uma destas jovens mídias e trazendo instruções para que os 
gestores das páginas afluentes da universidade possam trabalhar 
junto à Ascom para buscar objetivo principal das comunicações da 
UFCSPA, que é a ampliação da divulgação da universidade. 
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A UFCSPA, como uma universidade jovem e 
conectada com seus públicos, possui como 
uma de suas melhores apostas de 
comunicação as mídias sociais. Apenas em 
sua página no Facebook, a instituição possui 
mais de 35 mil seguidores, um público 
quase sete vezes maior que o de sua 
comunidade interna atual. No entanto, as 
facilidades de comunicação trazem ônus e 
bônus: apesar deste quantitativo, as 
interações em nossas redes são baixas. 

Hashtags - palavras-chave para busca, geralmente acompanhadas 
do símbolo #. Exemplo: #UFCSPA

Card - uma espécie de cartaz virtual, imagem com texto curto com 
objetivo de chamar atenção para informações principais

Post - publicação realizada na mídia social

Thread - texto em sequência, bastante utilizado no Twitter devido à 
sua limitação de caracteres. O usuário publica um post inicial e vai 
publicando nos comentários de sua própria postagem a 
continuação do conteúdo

Gif - imagem com movimento, que pode ser a oscilação entre duas 
ou mais imagens estáticas, ou o pequeno trecho de um vídeo, que 
se repete infinitamente

Stickers - figurinhas do whatsapp

Assuntos de grande vulto - temas que possam interessar um 
número de pessoas muito grande

Público-alvo médio: em média, a maior parte das pessoas que 
utilizam esta rede possuem estas características. Não significa que 
apenas estas pessoas utilizem.

Um dos obstáculos para o êxito das mídias sociais é a 
descentralização da informação, com o surgimento de dezenas de 
páginas afluentes vinculadas à instituição. Estas páginas, quando 
atuam de forma isolada, podem segmentar o público e reduzir o 
alcance e o impacto das publicações oficiais da universidade. No 
entanto, estas redes podem ser de grande ajuda para a instituição 
se atuarem de forma integrada com as redes oficiais da UFCSPA. 
Para que isso seja possível, nós, da Ascom UFCSPA, recomendamos 
aos gerenciadores destas páginas afiliadas seguir as instruções 
deste guia, tomando os devidos cuidados com as publicações e 
sempre buscando relacionar o conteúdo com as redes oficial da 
universidade.

Os usuários também podem ajudar, procurando interagir mais com 
os conteúdos, para mostrar aos algoritmos das mídias sociais que 
possuem, sim, interesse em receber informações sobre a UFCSPA. 
Curtir, comentar, compartilhar, salvar. O caminho é trabalhar, como o 
próprio nome diz, em uma “rede social”, em que cada participante 
realiza a sua parte para a produção de melhores resultados.

Encerramos este guia com a certeza de que ele será de grande valia 
a seu propósito, que é a busca pela unificação da comunicação das 
mídias sociais da UFCSPA, informando o modus operandi de cada 
uma destas jovens mídias e trazendo instruções para que os 
gestores das páginas afluentes da universidade possam trabalhar 
junto à Ascom para buscar objetivo principal das comunicações da 
UFCSPA, que é a ampliação da divulgação da universidade. 
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A UFCSPA, como uma universidade jovem e 
conectada com seus públicos, possui como 
uma de suas melhores apostas de 
comunicação as mídias sociais. Apenas em 
sua página no Facebook, a instituição possui 
mais de 35 mil seguidores, um público 
quase sete vezes maior que o de sua 
comunidade interna atual. No entanto, as 
facilidades de comunicação trazem ônus e 
bônus: apesar deste quantitativo, as 
interações em nossas redes são baixas. 
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Um dos obstáculos para o êxito das mídias sociais é a 
descentralização da informação, com o surgimento de dezenas de 
páginas afluentes vinculadas à instituição. Estas páginas, quando 
atuam de forma isolada, podem segmentar o público e reduzir o 
alcance e o impacto das publicações oficiais da universidade. No 
entanto, estas redes podem ser de grande ajuda para a instituição 
se atuarem de forma integrada com as redes oficiais da UFCSPA. 
Para que isso seja possível, nós, da Ascom UFCSPA, recomendamos 
aos gerenciadores destas páginas afiliadas seguir as instruções 
deste guia, tomando os devidos cuidados com as publicações e 
sempre buscando relacionar o conteúdo com as redes oficial da 
universidade.

Os usuários também podem ajudar, procurando interagir mais com 
os conteúdos, para mostrar aos algoritmos das mídias sociais que 
possuem, sim, interesse em receber informações sobre a UFCSPA. 
Curtir, comentar, compartilhar, salvar. O caminho é trabalhar, como o 
próprio nome diz, em uma “rede social”, em que cada participante 
realiza a sua parte para a produção de melhores resultados.

Encerramos este guia com a certeza de que ele será de grande valia 
a seu propósito, que é a busca pela unificação da comunicação das 
mídias sociais da UFCSPA, informando o modus operandi de cada 
uma destas jovens mídias e trazendo instruções para que os 
gestores das páginas afluentes da universidade possam trabalhar 
junto à Ascom para buscar objetivo principal das comunicações da 
UFCSPA, que é a ampliação da divulgação da universidade. 
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A UFCSPA, como uma universidade jovem e 
conectada com seus públicos, possui como 
uma de suas melhores apostas de 
comunicação as mídias sociais. Apenas em 
sua página no Facebook, a instituição possui 
mais de 35 mil seguidores, um público 
quase sete vezes maior que o de sua 
comunidade interna atual. No entanto, as 
facilidades de comunicação trazem ônus e 
bônus: apesar deste quantitativo, as 
interações em nossas redes são baixas. 

Um dos obstáculos para o êxito das mídias sociais é a 
descentralização da informação, com o surgimento de dezenas de 
páginas afluentes vinculadas à instituição. Estas páginas, quando 
atuam de forma isolada, podem segmentar o público e reduzir o 
alcance e o impacto das publicações oficiais da universidade. No 
entanto, estas redes podem ser de grande ajuda para a instituição 
se atuarem de forma integrada com as redes oficiais da UFCSPA. 
Para que isso seja possível, nós, da Ascom UFCSPA, recomendamos 
aos gerenciadores destas páginas afiliadas seguir as instruções 
deste guia, tomando os devidos cuidados com as publicações e 
sempre buscando relacionar o conteúdo com as redes oficial da 
universidade.

Os usuários também podem ajudar, procurando interagir mais com 
os conteúdos, para mostrar aos algoritmos das mídias sociais que 
possuem, sim, interesse em receber informações sobre a UFCSPA. 
Curtir, comentar, compartilhar, salvar. O caminho é trabalhar, como o 
próprio nome diz, em uma “rede social”, em que cada participante 
realiza a sua parte para a produção de melhores resultados.

Encerramos este guia com a certeza de que ele será de grande valia 
a seu propósito, que é a busca pela unificação da comunicação das 
mídias sociais da UFCSPA, informando o modus operandi de cada 
uma destas jovens mídias e trazendo instruções para que os 
gestores das páginas afluentes da universidade possam trabalhar 
junto à Ascom para buscar objetivo principal das comunicações da 
UFCSPA, que é a ampliação da divulgação da universidade. 


