Relatório de Divulgação
Transmissão do cargo de Reitor do IFMS

Relatório elaborado pela Assessoria de Comunicação
Social sobre as atividades realizadas na transição da
gestão e transmissão de cargo a reitor, no período de
24 de novembro a 18 de dezembro de 2015.

Dezembro
2015

Apresentação
A Assessoria de Comunicação Social do IFMS (Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso do Sul) elaborou um Plano de Comunicação para a divulgação da troca da
gestão e transmissão de cargo de reitor, realizada no dia 04 de dezembro de 2015 (sexta-feira), em
Campo Grande/MS.
O Plano definia as atividades que seriam realizadas para divulgar a nomeação do novo reitor,
professor Luiz Simão, bem como a posse e a transmissão de cargo. A campanha de divulgação foi
concentrada prioritariamente nos municípios onde há campi da instituição.
O presente relatório está organizado em atividades realizadas no período de 24 de novembro a
18 de dezembro de 2015, seguidos dos indicadores para avaliação e controle, além de observações da
Assessoria. O documento será entregue ao gabinete da reitoria.
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1. Atividades realizadas
O Plano de Comunicação foi subdivido em ações pré-evento, no dia do evento e pós-evento. Na
sequência, estão descritas as atividades realizadas pela Assessoria de Comunicação Social do IFMS no
período de 24 de novembro a 18 de dezembro de 2015.
1.1 Pré-evento
a) Termo de referência para contratação e foto e filmagem
A Assessoria de Comunicação Social solicitou a contratação de fotógrafos e cinegrafistas
profissionais para realizar o registro do evento a fim de preservar a memória institucional, inclusive
mediante a produção de vídeo jornalístico.
Para isso, elaborou um termo de referência para contratação mediante dispensa de licitação. Foram
anexados no processo três orçamentos, o de menor valor somava R$ 5.511,67.
Os serviços a serem prestados incluíam:
 fotografia e filmagem de evento com duração de até 4h;
 fotos oficiais de autoridades presentes;
 captação de sonoras sob supervisão de um jornalista do IFMS;
 entrega de 70 fotografias impressas, organizadas em álbum e fotografias digitais em alta
resolução;
 entrega de imagens brutas em formato 1080p (Full HD);
 vídeos editados dos pronunciamentos das autoridades (um pronunciamento por vídeo);
 entrevista editada do novo reitor;
 vídeos brutos das sonoras das autoridades (uma sonora por vídeo);
 edição de vídeo de até 5 minutos com acompanhamento de representante da Assessoria de
Comunicação Social do IFMS;
 entrega dos vídeos em DVDs fornecidos pela contratada.
Todavia, a contratação não foi autorizada. Diante disso, a gravação do evento foi improvisada
com a equipe da Educação a Distância. Enquanto as fotos foram providenciadas pela Ascom e pelo
técnico audiovisual lotado na Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação. Ressalta-se que a
qualidade das imagens comprometeu o trabalho de divulgação.
b) Currículo do reitor
O currículo resumido do reitor Luiz Simão Staszczak foi redigido, publicado no site institucional e
distribuído à imprensa.

3

c) Elaboração do banco de perguntas para reitor
Foi elaborado um extenso banco de perguntas para o reitor, com levantamento de dados e
informações da instituição, do Plano Nacional da Educação e do Acordo de Metas e Compromissos
assinado entre o IFMS e o Ministério da Educação.
d) Entrevista coletiva simulada
A Ascom realizou uma entrevista coletiva gravada em áudio e vídeo para avaliação do discurso e
postura do reitor. A atividade teve duração de uma hora, realizada no dia 24 de novembro de 2015, na
sala de reuniões do Conselho Superior.
Os jornalistas elaboraram um roteiro de 12 (doze) perguntas. Para respostas, foram concedidos
cinco minutos. Na reunião de avaliação entre os comunicadores, o tempo concedido foi considerado
mais do que suficiente. A entrevista foi decupada com as observações sobre o discurso e a postura do
entrevistado. Para o feedback, foi agendada um reunião com o reitor.
e) Reunião com reitor e relatório de Feedback da entrevista coletiva
A Ascom realizou uma reunião de feedback com o reitor no dia 27 de novembro de 2015.
Durante uma hora, foram expostos pontos positivos e negativos do discurso, postura, o uso de vícios de
linguagem e uma série de sugestões apontadas pelos jornalistas.
Na oportunidade, foram entregues o relatório com todas as considerações, a entrevista
decupada e a bruta (ipsis literis), além da gravação em áudio e vídeo.
e) Redação da Nota Oficial
A Ascom redigiu um modelo de Nota Oficial a ser expedida pelo gabinete da reitoria,
informando sobre a transmissão do cargo de reitor do IFMS. Todavia, o texto foi adaptado para um
comunicado enviado por e-mail.
f) Elaboração do convite da cerimônia
Foram elaborados três modelos de convite para a cerimônia de transmissão de cargo de reitor,
sendo um para impressão, outro em formato digital e um para imprensa.
Os jornalistas da capital, que mantém contato com a instituição, receberam o convite por e-mail
enviado pela Assessoria. Também foram convidados os assessores de instituições parceiras do IFMS,
como: Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS); Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio/MS); Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul (FETAGRI/MS); Sindicato dos Químicos do Estado de Mato
Grosso do Sul; Embrapa Agropecuária Oeste, Secretaria de Estado da Educação (SED/MS), Conselho
Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) e
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do
Sul (Fundect).
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g) Agendamento de entrevista exclusiva
Foi agendada uma entrevista exclusiva com o Jornal Correio do Estado, de maior circulação em
Mato Grosso do Sul. A entrevista, no estilo pergunta e resposta, será publicada em página inteira na
edição de domingo.
h) Roteiro de perguntas para entrevista na Página do Servidor
Foi elaborado um roteiro de perguntas para entrevista com reitor entregue por escrito para
publicação na Página do Servidor.
i) Divulgação na Agenda de Eventos
Na 60° Edição da Agenda de Eventos, correspondente ao período de 30.11.15 a 06.12.15, foram
publicadas duas notas, com os seguintes títulos:
Reitor eleito toma posse em Brasília
Transmissão do cargo de reitor é realizada na 6ª feira
j) Publicação de matérias no site do IFMS
Foram produzidas 9 (nove) matérias para o site institucional sobre a nomeação, posse e
transmissão de cargo a reitor, conforme relação abaixo:
24.11.15 - Presidência nomeia primeiro reitor eleito do IFMS
30.11.15 - Reitor eleito toma posse em Brasília nesta 3ª feira
01.12.15 - Ministério da Educação empossa novo reitor do IFMS
02.12.15 - Luiz Simão realiza 1ª reunião com servidores da reitoria
03.12.15 - Solenidade de transmissão de cargo será nesta 6ª feira
04.12.15 - IFMS busca ser referência na educação profissional
04.12.15 - Maria Neusa afirma que o estudante é a razão dos Institutos Federais
04.12.15 - Reitor destaca o poder transformador da educação
07.12.15 - Coordenador ressalta importância da Rede Federal para o país
No período de 24.11 a 18.12 15, o número total de acessos às matérias publicadas somou 1.420,
de acordo com dados extraídos do Google Analytics.
k) Releases para imprensa
Foram enviados quatro releases para imprensa, nas seguintes datas:
25.11.15 - Presidência nomeia primeiro reitor eleito do IFMS
30.11.15 - Reitor eleito do IFMS toma posse em Brasília nesta 3ª feira
01.12.15 - Ministério da Educação empossa novo reitor do IFMS
03.12.15 - Solenidade de transmissão de cargo ao novo reitor do IFMS será nesta 6ª feira
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l) Entrevista na emissora de rádio 97,9 FM
O professor Luiz Simão Staszczak, reitor do IFMS, concedeu entrevista ao vivo no programa
Noticidade, da Rádio FM Cidade 97,9 (Campo Grande), no dia 02 de dezembro de 2015.
m) Entrevista para o site Campo Grande News
No dia 4 de dezembro, o professor Luiz Simão Staszczak concedeu entrevista de
aproximadamente uma hora ao jornalista Ricardo Campos Jr., do site Campo Grande News, o de maior
acesso no Estado. A matéria com título “Terminar campus da Capital é prioridade do 1º reitor eleito do
IFMS” foi publicada no dia 6 de dezembro de 2015 (domingo).
n) Peças para divulgação no facebook
Para divulgação na página oficial do IFMS no facebook, foram elaboradas peças digitais e textos
com links que remetiam ao site, conforme datas abaixo:
01.12.15 – Reitor toma posse em Brasília
01.12.15 - Ministério da Educação empossa novo reitor do IFMS
04.12.15 – Solenidade de transmissão de cargo é nesta 6° feira
04.12.15 – Cobertura especial com links para matérias do site
o) Interlocução com a Assessoria de Comunicação do Ministério da Educação
A Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Educação (MEC) foi contatada para que
fosse analisada a possibilidade de envio de fotos e informações sobre a posse do reitor, que ocorreu no
dia 1° de dezembro de 2015. No mesmo dia foi publicada a matéria “Ministério da Educação empossa
novo reitor do IFMS” no site institucional.
p) Entrevista gravada para ser enviada às rádios do interior
Foi elaborado um roteiro com 8 (oito) perguntas para gravação de entrevista com o reitor,
realizada no dia 1° de dezembro de 2015. O material foi editado e enviado a 54 (cinquenta e quatro)
rádios do interior:
Amambai - Rádio Jornal
Anaurilândia - Tropical FM
Aquidauana - Rádio Difusora 1340
Aquidauana - Rádio FM Pan
Aquidauana - Rádio FM Pantanal
Aquidauana - Rádio Independente
Anastácio - Rádio AM Pantaneira
Bataguassu - Definitiva FM
Bataiporã - Cidade FM
Bonito - FM Lago Azul
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Caarapó - Difusora
Camapuã - Cidade 87,9
Cassilândia - Rádio Patriarca
Corumbá - Rádio Difusora AM
Corumbá - Rádio FM Pantanal
Corumbá - Rádio Globo
Corumbá - Radio Marinha
Corumbá - Rádio Transamérica
Coxim - Rádio Band (FM 91,7) e Vale do Taquari (AM 970)
Coxim - Rádio FM Pantaneira (87,9)
Coxim - Rádio Mega Mais Ouvida (internet)
Deodápolis -Transamérica FM
Deodápolis - Vale Transamérica
Dourados - Rádio 94 FM
Dourados - Rádio Cidade FM
Dourados - Rádio Grande FM
Eldorado - Novo Tempo FM 87,9
Fátima do Sul - Cidade FM
Fátima do Sul - Guaicurus AM
Jardim - Rádio Cidade FM
Jardim - Rádio Laguna AM 1580
Maracaju - Marabá FM
Nova Andradina - Rádio Cacique
Nova Andradina - Rádio Clube FM
Nova Andradina - Rádio Excelsior
Nova Andradina - Rádio Miragem FM Comunitária
Naviraí - Rádio Cultura Naviraí AM (690 KHZ)
Naviraí - Rádio FM Cidade (87,9)
Naviraí - Rádio Karandá FM (95,3)
Nova Alvorada do Sul - Alvorada FM
Paranaíba - PBA FM Comunitária
Pedro Gomes - Nova FM (94,3)
Ponta Porã - Rádio Amambay FM
Ponta Porã - Rádio Nova FM
Ponta Porã - Rádio Band FM 93,3 e Cultura FM 106,5
Rio Negro - Rio Negro 87,9
Rio Verde - Campo Alegre AM 1520
Rochedo - Líder FM 1.049
São Gabriel d’Oeste - Difusora (AM 850)
Sonora - Cidade FM 87
Três Lagoas - Rádio Band FM 93,3 e Cultura FM 106,5
Três Lagoas - Rádio Caçula
Três Lagoas - Rádio Difusora AM 1250
Três Lagoas - Rádio Três Lagoas FM 101,7
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q) Divulgação no Boletim eletrônico
Foram publicadas três notas no Boletim Eletrônico do IFMS, nas seguintes datas:
27.11.15 - Presidência nomeia 1º reitor eleito do IFMS
11.12.15 - Novo reitor recebe cargo em cerimônia
11.12.15 - Luiz Simão foi empossado pelo Ministro da Educação
2. Atividades realizadas no dia do evento
a) Fotos das autoridades e servidores
A Ascom providenciou as fotos de autoridades e servidores na entrada do auditório do evento.
Entretanto, as imagens não ficaram com uma boa qualidade, inclusive de iluminação, por não terem
sido produzidas por profissionais da área. Para publicação na página oficial do Facebook, as fotos
tiveram que ser tratadas.
b) Gravação de entrevista com reitor
A entrevista com o reitor abordou as prioridades para a gestão e as perspectivas para os
próximos quatro anos. O vídeo foi editado para publicação no canal do IFMS no youtube.
c) Atendimento à imprensa
No evento, estiveram presentes as assessorias de imprensa da Secretaria de Estado de
Educação; da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico e da Fundação de
Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect).
Para subsidiar o trabalho dos profissionais, foi entregue release específico com informações
institucionais e o currículo do reitor.
d) Captação de sonoras
Foram realizadas 12 (doze) entrevistas na entrada do auditório do evento. Além do reitor do
IFMS, Luiz Simão Staszczak, entre os entrevistados estavam:
1. Nilton Nelio Cometti – Coordenador-Geral de Planejamento e Gestão da Rede – Setec/MEC
2. Nilva do Carmo Celestino – Coordenador-Geral de Desenvolvimento de Pessoas da Rede – Setec/MEC
3. Fábio Edir dos Santos Costa – reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)
4. Maria Neusa de Lima Pereira – ex-reitora do IFMS
5. Marcus Aurélius Stier Serpe – ex-reitor do IFMS
6. Marcelina Teruko Fujii Maschio – Diretora Executiva
7. Elaine Cassiano – Pró-Reitora de Ensino
8. Emerson Corazza – Assistente da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
9. Régia Avancini – Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional
10. William Dias – Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação
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11. Edilene de Oliveira – Diretora do Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a
Distância
e) Cobertura do evento
A Ascom elaborou 3 (três) matérias sobre o evento, com ênfase no discurso do reitor, Luiz
Simão Staszczak, e da ex-reitora do IFMS, Maria Neusa de Lima Pereira. Todas foram publicadas no site
institucional logo após a solenidade.
f) Entrevista especial com representante do Ministério da Educação
O Coordenador-geral de Planejamento e Gestão da Rede Federal, Nilton Nelio Cometti,
concedeu entrevista exclusiva à Ascom sobre a importância da Rede para o desenvolvimento do país.
Ele é vinculado à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, do Ministério da Educação. A
matéria foi publicada no dia 07.12.15 (segunda-feira), com o título: “Coordenador ressalta importância
da Rede Federal para o país”.
3. Pós-evento
a) Acompanhamento da entrevista com Jornal Correio do Estado
No dia 07 de dezembro, o reitor Luiz Simão Staszczak concedeu entrevista exclusiva ao jornal
Correio do Estado, que teve o acompanhamento da Ascom. O material foi publicado na edição de
domingo, do dia 13.12.15.
b) Edição das fotos do evento e publicação de álbum no Facebook
A Ascom editou as imagens para publicação de um álbum de fotos na página oficial do
Facebook, publicado no dia 10 de dezembro de 2015.
c) Edição de vídeos
Os vídeos foram editados juntamente com o técnico audiovisual da Diretoria de Gestão de
Tecnologia da Informação.
d) Sugestões ao gabinete da reitoria
No Plano de Comunicação elaborado pela Ascom para a transmissão do cargo de reitor do IFMS,
estavam previstas três importantes atividades no âmbito do gabinete após a realização do
evento, que em resumo são:
- Solicitar a inclusão do nome do reitor na Lista de autoridades do Estado
- A fim de estreitar as relações interinstitucionais, redigir e encaminhar Ofício-circular às
instituições parceiras do IFMS informando sobre a nova gestão a cargo do professor Luiz Simão,
bem como se colocando à disposição ou agradecendo a parceria já firmada.
- Ofício de agradecimento às instituições que mandaram representantes ao evento.
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Ressalta-se que a decisão de realizar tais ações é do gabinete da Reitoria.
e) Clipping das notícias publicadas
Foram publicadas 45 matérias em sites de notícias do Estado, além de entrevistas exclusivas
para o site Campo Grande News, programa Noticidade da Rádio 97 FM e jornal Correio do Estado.
O clipping das notícias consta no Apêndice 1 deste relatório.
f) Publicação de vídeos no canal do IFMS no youtube
Foram editados e publicados 11 vídeos no canal do IFMS no youtube:
1. Discurso do Reitor do IFMS – Prof. Dr. Luiz Simão Staszczak;
2. Coral do Campus Campo Grande (2 vídeos);
3. Entrevista com Reitor do IFMS;
4. Entrevista com Coordenador-Geral de Planejamento e Gestão da Rede - Nilton Nelio Cometti;
5. Entrevista com Reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - Fábio Edir dos Santos
Costa;
6. Entrevista com ex-reitora do IFMS - Prof. Me. Maria Neusa de Lima Pereira;
7. Entrevista com ex-reitor do IFMS - Prof. Me. Marcus Aurélius Stier Serpe;
8. Entrevista com Diretora Executiva do IFMS - Prof. Dr. Marcelina Teruko Fujii Maschio;
9. Entrevista com Diretora do Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a
Distância (Cread) - Prof. Edilene de Oliveira;
10. Entrevista com Assistente da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Propi) –
Prof. Me. Emerson Corazza.
4. Indicadores
Período: 24.11 a 18.12.15.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Ação
Acesso às notícias no site do IFMS
Releases para imprensa
Número de matérias publicadas em jornal impresso
Número de matérias publicadas em sites de notícia
Entrevista exclusiva concedida à emissora de rádio
Entrevista exclusiva concedida a sites de notícia
Entrevista exclusiva concedida a jornal impresso
Material audiovisual produzido (discurso reitor, 2 vídeos do coral e 8 entrevistas)
Matérias publicadas no site institucional
Peças digitais produzidas (convite oficial, convite imprensa e peça do facebook)
Notas publicadas no Boletim Eletrônico do IFMS
Notas veiculadas na Agenda de Eventos
Inserções de peças e informações no facebook
Entrevistas realizadas (simulada, gravada para rádio e no dia do evento)
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Indicador
1.420
4
2
45
1
1
1
11
9
3
3
2
4
14

15
16

Emissoras de rádio que receberam spot (entrevista gravada com reitor)
Engajamento nas redes sociais (visualizações, compartilhamentos, comentários)

54
450

5. Observações
1. A Ascom entrou em contato por diversas vezes com a produção do Bom Dia MS, da TV
Morena, na tentativa de agendar uma entrevista com o novo reitor do IFMS. Todavia, a
produção não se interessou pela pauta.
2. Depois do evento, estavam previstos os agendamentos de entrevistas em emissoras de rádio
do interior. Todavia, na semana posterior, o reitor viajou para a reunião do Conif (Conselho
Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica), o
que inviabilizou a realização dessas atividades.
3. No Plano de Comunicação estava previsto o contato com colunistas sociais para divulgação
pó-evento. Entretanto, como não houve a contratação de fotógrafos profissionais, a Assessoria
não realizou essa atividade diante da baixa qualidade das imagens.
4. Também estava prevista a distribuição de imagens, caso alguma emissora de televisão se
interessasse. Todavia, como a captação não era profissional, a atividade não foi realizada.
5. Estava prevista a transmissão de evento pela internet, que não foi possível pela inviabilidade
técnica avaliada pela Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação.
6. Estavam previstas ações para auxiliar a comunicação visual do evento, mediante a produção
de vídeo apresentação do IFMS, fundo de palco e banner. Entretanto, o vídeo não foi produzido
devido ao escasso tempo entre a definição do dia do evento e a sua realização, enquanto os
materiais não foram produzidos porque não houve liberação de recurso.
7. A gravação da solenidade não foi considerada de boa qualidade, devido ao enquadramento e
o movimento de câmera. O som ficou melhor que as imagen porque foi captado diretamente do
microfone.
8. Estava prevista a elaboração de press kit, inclusive com a entrega de material institucional,
uma vez que a realização do evento seria no dia 10.12. Como foi realizado antes, não houve
tempo suficiente para impressão do material na gráfica contratada mediante dispensa de
licitação.
9. A ideia inicial da entrevista coletiva simulada era decupá-la e oferecer aos jornais semanais.
Entretanto, como a maioria das respostas não foram consideradas satisfatórias, esse trabalho
não foi realizado, podendo ser retomado posteriormente.
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Apêndice 1
Clipping
Período: 24.11.12 a 18.12.15.
Impresso
Correio do Estado
25.11.2015
Nomeado primeiro reitor eleito do Instituto Federal
Caderno Cidades – Pág. 9
13.12.15
Entrevista - Luiz Simão Staszczak
Rádio
Rádio FM Cidade 97,9 (Campo Grande)
02.12.2015
Ministério da Educação empossa em Brasília novo reitor do IFMS
Entrevista com Luiz Simão Staszczak, reitor do IFMS.
Eletrônico
Toma posse primeiro reitor eleito do IFMS
Nova Andradina
Nova Notícias
Terminar campus da Capital é prioridade do 1º reitor eleito do IFMS
Aquidauana
Pantanal News
Campo Grande
Campo Grande News
Tribuna do Pantanal
Solenidade de transmissão de cargo ao novo reitor do IFMS será nesta 6ª feira
Aquidauana
Pantanal News
Dourados
Jornal Preliminar
Três Lagoas
Difusora 1250
Ministério da Educação empossa em Brasília novo reitor do IFMS
Nacional
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Conif
Amambai
Amambai Notícias
Aquidauana
Pantanal News
Campo Grande
A Crítica
Rádio Web MS
Dourados
Jornal Preliminar
Agora MS
Dourados News
Nova Andradina
Nova News
Ponta Porã
Ponta Porã Informa
Reitor eleito do IFMS toma posse em Brasília nesta 3ª feira
Bataguassu
Da Hora Bataguassu
Campo Grande
A Crítica
Capital News
Campo Grande Notícias
Coxim
Edição de Notícias
Dourados
Dourados News
Nova Andradina
Jornal da Nova
Ponta Porã
Conesul News
Três Lagoas
JP News
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Difusora 1250
Presidência nomeia primeiro reitor eleito do IFMS
Aquidauana
Pantanal News
Campo Grande
Campo Grande News
Folha do Povo
A Crítica
MS Notícias News
Marcos Eusébio
Impacto MS
Corumbá
Capital do Pantanal
Correio de Corumbá
Coxim
Coxim Agora
Dourados
Douranews
Fato News
Naviraí
Sul News
Nova Andradina
Jornal da Nova
Nova Notícias
Três Lagoas
Expressão MS
Arapuá MS
Difusora 1250
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