Porto Alegre, 28 de abril de 2020

INFORME DO COMITÊ TÉCNICO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS E RESPOSTAS
RÁPIDAS À EMERGÊNCIA EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO CORONAVÍRUS DA
UFCSPA SOBRE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DE DIVULGAÇÃO PARA AS REDES SOCIAIS
DA UFCSPA

Prezados professores e acadêmicos,

Vimos através deste reiterar a coordenadores de projetos, ligas e cursos a
importância do uso de informações científicas atualizadas, com acurácia e confiáveis
para a elaboração de materiais de divulgação voltados para prevenção da Covid-19 e
para o bem-estar social na quarentena. Para garantir isso, é de fundamental importância
que os criadores de conteúdo mantenham o foco apenas nas áreas em que têm
dominância de conhecimento.
Por isso, a partir desta data, iremos aceitar somente solicitações de divulgação
que sejam diretamente relacionadas à área de estudo/trabalho de cada projeto, liga ou
curso. Não serão aceitos, pedidos de divulgação de materiais que apenas repostem
dados de prevenção básica do Ministério da Saúde ou da OMS sobre a Covid-19 e
publicações que não tenham conexão direta com a área de abrangência do projeto de
extensão, liga, núcleo ou curso. Agindo dessa forma, garantiremos a idoneidade das
publicações nas redes sociais oficiais da universidade, de forma a manter a credibilidade
da UFCSPA como referência em educação em saúde.
Pedimos também que antes do envio sejam revisadas a ortografia e a gramática
dos conteúdos e que seja cuidado também para que as imagens disponibilizadas sejam
sempre de bancos de imagens gratuitos. Além disso, solicitamos a leitura das
Orientações para envio de materiais para publicação nas redes sociais da UFCSPA
(https://www.ufcspa.edu.br/images/stories/orientacoes-covid19.pdf).
Para finalizar, solicitamos que sejam enviados para divulgação da Ascom apenas
materiais relativos à Covid-19. Materiais comuns de trabalho de ligas, projetos, núcleos

e cursos devem continuar sendo postados nas redes sociais das ações, mas não serão
disponibilizados nas redes sociais oficiais da UFCSPA, que neste momento estarão
focadas apenas nas ações da Covid-19, à exceção de notícias institucionais e materiais
produzidos pela própria Ascom UFCSPA.

Certos de sua compreensão,
Atenciosamente,
COMITÊ TÉCNICO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS E RESPOSTAS RÁPIDAS À
EMERGÊNCIA EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO CORONAVÍRUS DA UFCSPA

