
COMITÊ SETORIAL 
DE PESQUISA 

MANUAL PARA DIVULGAÇÃO PELA UFPR 

Instruções, em forma de textos e imagens ilustrativas, para  
divulgação de notícias pela Universidade Federal do Paraná 

Acesse: http://www.ufpr.br/portalufpr/, você deve chegar na seguinte tela:   

Vá com o mouse até o menu do lado superior direito e clique em ((Comunicação))  
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Instruções, em forma de textos e imagens ilustrativas, para  
divulgação de notícias pela Universidade Federal do Paraná 

Abrindo a Página da Assessoria de Comunicação Social (ACS):   

Vá com o mouse até o link e clique em ((Solicitação de divulgação, produtos gráficos e cobertura 

fotográfica)) 
 

02 

http://www.ufpr.br/portalufpr/imprensa/
http://www.ufpr.br/portalufpr/solicitacao-de-divulgacao-produtos-graficos-e-cobertura-fotografica/
http://www.ufpr.br/portalufpr/solicitacao-de-divulgacao-produtos-graficos-e-cobertura-fotografica/


Instruções, em forma de textos e imagens ilustrativas, para  
divulgação de notícias pela Universidade Federal do Paraná 

Abrindo a Página para solicitação de divulgação:  

Vá com o mouse até o botão e clique em ((Divulgar trabalho))  
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INFORMAÇÕES QUE DEVEM SER FORNECIDAS 

1. Nome da notícia. 
2. Cidade (em que esta notícia aconteceu, está acontecendo ou irá acontecer). 
3. Estado (em que esta notícia aconteceu, está acontecendo ou irá acontecer). 
4. Telefone para contato (da pessoa que está querendo divulgar). 
5. E-mail (da pessoa que está querendo divulgar). 
6. Assunto da notícia. 
7. Um breve resumo sobre o que se trata a notícia. 
8. ANEXOS: Pode-se mandar até três anexos, podendo ser uma foto do evento, um cartaz, 

banner, etc. 
9. Se for um EVENTO, será necessário preencher data e local. 

Instruções, em forma de textos e imagens ilustrativas, para  
divulgação de notícias pela Universidade Federal do Paraná 

Ao clicar em ((Divulgar trabalho)), abrirá um questionário para colocar todas as informações sobre 

o notícia que vai ser divulgada. 

 

Ao terminar de preencher todos os dados da notícia, clicar no botão ((Divulgar)), disponível no final 

de todos os formulários. 
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Instruções, em forma de textos e imagens ilustrativas, para  
divulgação de notícias pela Universidade Federal do Paraná 

Como um exemplo, pegaremos um evento que aconteceu aqui no SEPT.  

1. Preenchendo o Nome, Cidade, Estado, telefone, e-mail, assunto e resumo da notícia: 

2. Anexo: um cartaz do evento.  
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Instruções, em forma de textos e imagens ilustrativas, para  
divulgação de notícias pela Universidade Federal do Paraná 

Como um exemplo, pegaremos um evento que aconteceu aqui no SEPT.  

3. No Tipo de publicação escolher a opção: ((divulgação)) e preencher a confirmação: 

4. Se houver necessidade ou intenção, marcando o opção ((produção gráfica)), solicita-se a 

criação por parte da ACS de, por exemplo, cartaz de divulgação.  
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5. Se houver necessidade ou intenção, marcando o opção ((cobertura fotográfica)), havendo 

disponibilidade, a ou o fotógrafo da ACS irá até o local na data do evento para fazer o registro 

fotográfico. 



Instruções, em forma de textos e imagens ilustrativas, para  
divulgação de notícias pela Universidade Federal do Paraná 

Como um exemplo, pegaremos um evento que aconteceu aqui no SEPT.  

6. Se for um Evento, clicar na opção e preencher os formulários:  

7. Depois de todas as etapas concluídas, apertar no botão ((Divulgar)): 
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