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Aos Senhores (as) Gestores 

IFPB - Campus João Pessoa

Assunto:  Prazos para solicitação de demandas a  Coordenação de ComunicaçãoAssunto:  Prazos para solicitação de demandas a  Coordenação de Comunicação

Senhores (as),

Com os nossos cumprimentos, vimos comunicar aos senhores (as) os prazos para solicitação de demandas a

Coordenação de Comunicação,  em virtude da grande procura por serviços e produtos desta Coordenação. Portanto,

para melhor atender a toda comunidade do Campus João Pessoa e possibilitar maior agilidade e sistema zação dos

processos do referido setor, estamos reforçando os procedimentos e prazos para solicitação de  cobertura jornal ís cacobertura jornal ís ca

de eventos e  produção de  materiai s gráf icos a parti r de  jane i ro de  2021. de  eventos e  produção de  materiai s gráf icos a parti r de  jane i ro de  2021. 

Todas as sol i ci taçõessol ici tações  devem ser encaminhadas exclusivamenteexclusivamente  para o e-

mail comunicacao.jp@ifpb.comunicacao.jp@ifpb. edu.bredu.br, mediante os seguintes prazos:

1 -  Pedidos de  notícia -  1 -  Pedidos de  notícia -  no mínimo 2 (dois) dias úteis para ser publicada no site;

         1.1-  Re lease           1.1-  Re lease  (texto de divulgação distribuído para imprensa) -    -   02 (dois) dias úteis;

2 -2 -  Cobertura jornal ísti ca de  eventos Cobertura jornal ísti ca de  eventos - no mínimo 05 (cinco) dias úteis;

3 – Cobertura para redes sociais 3 – Cobertura para redes sociais (fotos e vídeos curtos) --  02 (dois) dias úteis;

4 -4 -  Produção gráf ica (Produção gráf ica ( prazos contados a par r da data de entrega do material de base completo e corrigido, para evitar

retrabalho) :) :

            4.1 -  Cartaz:4.1 -  Cartaz:  mínimo de 20 (vinte) dias úteis ;

            4.2 -4.2 -  Panf leto:Panf leto:  mínimo de 20 (vinte)  dias úteis ;

            4.3 -4.3 -  Folder:Folder:  mínimo de 20 (vinte) dias úteis ;

            4.4 -  Banner:4.4 -  Banner:  mínimo de 20 (vinte) dias úteis ;

            4.5-  Posts para redes sociais:            4.5-  Posts para redes sociais:  mínimo de 07 (sete) dias úteis;

            4.6 -  Identidades vi suais para eventos:4.6 -  Identidades vi suais para eventos:  mínimo de 60 (sessenta) dias úteis;

       4.7 -  Iden dades vi suais para programas permanentes:4.7 -  Iden dades vi suais para programas permanentes:  mínimo de 80 (oitenta) dias úteis(em iden dades

visuais leva-se em consideração todos os materiais possíveis de pontos de contato);

          4.8 -  Carti lha:4.8 -  Carti lha:  mínimo de 60 (sessenta) dias úteis por terem mais páginas e áreas para trabalhar layout;

         4.9 -  Outros -  4.9 -  Outros -  o prazo será analisado pela coordenação de comunicação social e informado ao solicitante. 

mailto:comunicacao.jp@ifpb.edu.br


                        Ressaltamos, ainda, que a publicação dos editais no site ficará sob responsabi l idade dos responsabi l idade dos

departamentos/coordenaçõesdepartamentos/coordenações , ficando a Coordenação de Comunicação com a função de análise e divulgação,

mediante envio de solicitação por e-mail. Os departamentos que não verem acesso à publ icação de  edi taisnão verem acesso à publ icação de  edi tais

devem sol ici tar a DGTIsol ici tar a DGTI , via abertura de chamado no SUAP.

                  Desde já agradecemos a compreensão e colaboração de todos.

                   Atenciosamente,

DAYSE AYRES DO NASCIMENTO FREIRESDAYSE AYRES DO NASCIMENTO FREIRES

Chefe de Gabinete

Direção Geral - IFPB Campus João Pessoa
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