
O relacionamento do IFRJ com a mídia 
 

A mídia desempenha papel fundamental na formação da opinião pública e 

contribui, decisivamente, para a construção, consolidação e ampliação da 

imagem e da reputação do IFRJ junto aos seus públicos estratégicos.  

Os veículos e jornalistas devem ser considerados como parceiros do Instituto no 

processo de divulgação de suas atividades de ensino, extensão, pesquisa e 

inovação. 

É fundamental admitir que a imprensa brasileira se caracteriza por um conjunto 

amplo de veículos jornalísticos, com perfis e propostas editoriais bastante 

distintos, de tal modo que é razoável assumir que existem “várias imprensas 

brasileiras”.  

O porte, a linha editorial, a trajetória e os vínculos dos veículos com interesses 

políticos e empresariais definem sistemas particulares de produção e circulação 

de informações jornalísticas e o IFRJ, em seu plano de relacionamento com a 

mídia, deve considerar essa diversidade.  

O IFRJ deve dedicar atenção aos veículos locais e regionais, e com os jornalistas 

reconhecidamente influentes (editores, repórteres, colunistas, blogueiros, dentre 

outros).  

A relação com a imprensa deve ser pautada pelo profissionalismo, pela ética e 

transparência, atributos essenciais para a construção de um relacionamento 

produtivo e saudável. 

A relação com a mídia deve ser entendida como prioritária na construção e 

difusão da imagem e dos valores da Instituição. Por esta razão, as respostas 

solicitadas pela imprensa devem ser fornecidas com rapidez e precisão, visto 

que os jornalistas e os veículos têm uma rotina de produção acelerada e horário 

definido para o fechamento de cada edição. O não atendimento às demandas no 

tempo requerido pelos profissionais de imprensa inviabiliza a participação do 

IFRJ na cobertura jornalística. 

 

A capacitação das fontes do IFRJ 
A divulgação pelas fontes produtores de conhecimento, como o IFRJ, de temas 

especializados requer capacitação permanente dos seus comunicadores, bem 

como dos profissionais de imprensa responsáveis pela sua cobertura. A 



utilização intensiva das novas tecnologias de comunicação e de informação por 

parte dos veículos e das estruturas profissionalizadas de comunicação, como a 

CGCOM e as assessorias de comunicação dos campi, acarreta desafios 

adicionais ao relacionamento com a mídia. De imediato, esta condição exige uma 

resposta rápida e qualificada às demandas dos veículos e jornalistas, o que 

significa, na prática, dispor de fontes capacitadas para exercerem este papel. 

Neste sentido, o Instituto deve implementar programa específico (media 
training) com o objetivo de capacitar as suas fontes (gestores, docentes e 

pesquisadores, dentre outras), permitindo que eles conheçam, de forma mais do 

que trivial, o funcionamento do sistema de produção jornalística e tomem contato 

com as boas práticas que devem vigorar na interação com os profissionais de 

imprensa. 

 

O plano de relacionamento com a mídia 
O IFRJ deve elaborar um plano abrangente, mas ao mesmo tempo competente, 

de relacionamento com a mídia, que permita subsidiar, permanentemente, os 

veículos e jornalistas com informações qualificadas, atuais e relevantes. 

Este plano deve contemplar a imprensa local, regional, estadual e nacional com 

pautas que atendam ao interesse das várias editorias (educação, ciência e 

tecnologia, meio ambiente, agropecuária, dentre muitas outras) e que estejam 

sintonizadas com os nossos objetivos institucionais. 

Da mesma forma, deve incluir, em seu planejamento de mídia, os jornais e as 

rádios comunitárias, bem como veículos informativos (boletins, jornais, revistas, 

blogs, portais) produzidos por empresas e organizações em geral. 

O trabalho de relacionamento com a mídia deve estar respaldado em inúmeros 

recursos a serem elaborados ou redimensionados, quando já existentes. 

É importante dispor de um Banco de dados com informações básicas sobre 

veículos e jornalistas (nome, formas de contato), mas que inclua também suas 

posições e opiniões com respeito a determinados temas e, em particular, sua 

percepção em relação às instituições da área pública e ao governo federal, ao 

qual o IFRJ organicamente se reporta. Este banco de dados deve ser 

complementado por um banco fotos e ilustrações que contribuam para 

enriquecer a cobertura jornalística, com atenção especial às dependências 



destinados ao ensino e à pesquisa (prédios, laboratórios, salas de aula, 

auditórios) e às suas principais fontes. 

Recomenda-se fortemente a produção de um Guia de Fontes do IFRJ, no qual 

estejam listados, principalmente, os seus docentes e pesquisadores com a 

indicação precisa de suas áreas de competência em termos de estudo e 

pesquisa. Este Guia aumenta a visibilidade das fontes do Instituto e contribui 

para aumentar a interação com veículos jornalísticos, e com os jornalistas em 

particular. Para que este instrumento desempenhe de forma competente o seu 

papel de indutor de relacionamento, é indispensável que as fontes que o 

integram estejam dispostos e comprometidos com o bom atendimento à 

imprensa e que, se possível, tenham sido objeto do programa de media training 

anteriormente mencionado.  

O Instituto deve reservar um espaço - geralmente denominado de Sala de 
Imprensa Virtual, no portal institucional, para a interação exclusiva com os 

jornalistas, de tal modo que as demandas destes profissionais possam ser 

rapidamente identificadas e atendidas. A Sala de Imprensa Virtual deverá incluir 

os releases encaminhados para a imprensa, com a indicação de sua data de 

emissão, fotos de suas instalações (prédios, laboratórios etc) e dos principais 

gestores, notícias e reportagens publicadas pela imprensa sobre o IFRJ, 

informações de contato com a CGCOM (telefone, e-mail), além do Guia de 

Fontes e do Manual de boas práticas de relacionamento com a mídia. 

 Deve ser cogitada, também, a elaboração de uma newsletter destinada aos 

jornalistas para divulgar as atividades relevantes do IFRJ (projetos de pesquisa, 

inovação, extensão e ensino), eventos institucionais), com o objetivo de gerar 

boas pautas e, com isso, incrementar a presença do Instituto nos meios de 

comunicação. 

A produção de um Manual de boas práticas de relacionamento com a 
imprensa pode complementar este esforço de capacitação e deve ser constar, 

obrigatoriamente, do plano de implementação da Política de Comunicação.  

O IFRJ deve, ainda, promover a realização de eventos em parceria com os 

veículos e jornalistas para debate de temas específicos, aproveitando sobretudo 

as datas comemorativas ao longo do ano. Sugere-se, para consolidar a 

aproximação dos jornalistas com o Instituto, que se programe, no Dia da 

Imprensa, comemorado em junho, eventos na Reitoria e nos diversos campi, 



para a realização de workshops, seminários ou cursos que contenham em  sua 

programação tanto gestores, docentes, pesquisadores, servidores do IFRJ e 

representantes da imprensa local regional,  estadual ou nacional.   

 

O papel da CGCOM e das assessorias de comunicação 
O relacionamento com a imprensa deve ser, sempre que possível, mediado pela 

estrutura profissionalizada de comunicação (CGCOM e assessorias de 

comunicação dos campi), levando em conta, portanto, a experiência e o 

conhecimento dos seus profissionais, em especial os jornalistas, em relação às 

particularidades da cobertura jornalística. 

A CGCOM e os setores de comunicação dos campi devem ser informados 

previamente sobre a realização de entrevistas de tal modo que possam contribuir 

para maior eficácia deste processo e, ao mesmo tempo, acompanhar de perto a 

repercussão das notícias e reportagens sobre o IFRJ. 

Dada a importância estratégica do relacionamento competente com a mídia, é 

indispensável que dispor de pessoas capacitadas em comunicação 

(profissionais ou estagiários) nos diversos campi para, dentre outras funções de 

comunicação, assumirem esta responsabilidade. Deve-se cogitar, também, a 

possibilidade de contratar agências, assessorias ou mesmo profissionais para 

realizarem o trabalho de comunicação (e inclusive o de produção jornalística), 

quando a estrutura existente for insuficiente para atender à demanda. 

A elaboração do Banco de Dados, do Guia de Fontes do IFRJ, da Sala Virtual e 

do Manual de boas práticas de relacionamento com a imprensa é de 

responsabilidade da CGCOM. O Plano de implementação da Política de 

Comunicação estabelecerá os prazos necessários para que estes recursos 

estejam disponíveis. 

 
Atenção às boas práticas de relacionamento com a mídia 
O relacionamento com a imprensa deve se caracterizar pela adoção de boas 

práticas, dentre as quais é possível ressaltar:  

a) O encaminhamento de sugestões de pautas (releases) para a imprensa deve 

considerar os critérios básicos de noticiabilidade e levar em conta o fato de que 

a existência de veículos com perfis distintos e mesmo, num veículo, de espaços 

(editorias) que têm perspectivas e interesses bem determinados; 



b) As demandas dos jornalistas devem ser atendidas com prontidão, com 

atenção, no entanto, aos riscos envolvidos no tratamento de temas controversos 

e que podem gerar conflitos ou leituras ambíguas em relação aos valores e 

objetivos institucionais; 

c) As fontes do IFRJ devem ter consciência dos riscos das “informações em off”, 

ou seja, estar cientes de que as informações trocadas com os jornalistas podem 

ser publicadas, ainda que elas possam ter solicitado que sejam mantidos em 

segredo. 

d) As informações encaminhadas para a imprensa devem sempre merecer 

verificação prévia no que diz respeito à sua veracidade e precisão. Tendo em 

vista a avalanche de informações compartilhadas pelos meios tradicionais e 

pelas mídias sociais, é fundamental que o IFRJ, pela sua credibilidade, não pode 

estar associado ao processo de produção e compartilhamento de notícias falsas 

(fake news); 

e) É fundamental estabelecer critérios para a oferta a determinados jornalistas e 

veículos de matérias exclusivas porque, frequentemente, esta situação provoca 

reações nem sempre favoráveis dos profissionais de meios de comunicação que 

não foram privilegiados com essa condição; 

f) As fontes do IFRJ devem estar preparadas para o atendimento aos jornalistas 

e, sempre que possível, dispor de dados e informações previamente organizados 

para evitar imprecisões e improvisos no momento das entrevistas; 

g) As fontes do IFRJ devem analisar, com cuidado, a conveniência de emitir 

opiniões sobretudo sobre temas controversos, que favoreçam leituras e 

interpretações equivocadas do ponto de vista político, empresarial, ideológico ou 

institucional, especialmente porque elas podem ser assumidas pela imprensa 

como “versão oficial” ou a posição do próprio Instituto. É indispensável, portanto, 

que as fontes explicitem claramente, ao se posicionarem sobre um tema 

reconhecidamente polêmico, que se trata de posição pessoal, que não deve ser 

confundida com a do Instituto como um todo. 

 

A avaliação do trabalho de relacionamento com a mídia 
O trabalho de relacionamento com a mídia deve merecer avaliação permanente, 

com a elaboração de auditorias, diagnósticos e relatórios que indiquem, por 

exemplo: a) distribuição geográfica e temática das notícias/reportagens 



publicadas sobre o IFRJ; b) as fontes do IFRJ e o seu desempenho; c) a 

repercussão de temas de interesse; d) as reações desfavoráveis da mídia em 

relação ao IFRJ ; e) a visibilidade das ações de ensino, extensão, pesquisa e 

inovação levando em conta a Reitoria e os diversos campi. 

Na ocorrência de situações de crise, é fundamental acompanhar 

sistematicamente a sua repercussão na mídia tradicional e nas mídias sociais, 

buscando levantar lacunas e virtudes da cobertura jornalística. O documento da 

Política de Comunicação dedica um capítulo específico sobre a gestão da 

comunicação em situações de crise, que reúne orientações e posturas a serem 

obedecidas, e elas devem ser regularmente consultadas para sua adequada 

aplicação.  

 

 

 


