
A realização de eventos institucionais  
 

Os eventos constituem atividades regulares e estratégicas de qualquer 

organização e o IFRJ os promove amplamente ao longo de todo o ano, sob a 

responsabilidade de setores diversos, localizados na Reitoria e nos seus campi. 

Eles constituem, efetivamente, oportunidades que favorecem o contato próximo 

e direto com seus públicos estratégicos e a sociedade e, quando realizados de 

forma competente, contribuem para formar, fortalecer e ampliar a imagem e a 

reputação do Instituto. 

Pela sua importância estratégica, os eventos devem obrigatoriamente ser 

planejados, com a definição precisa dos públicos a serem atingidos, com a 

explicitação clara dos seus objetivos e metas, a definição dos recursos 

adequados e a implementação de providências necessárias para a sua 

realização, além de instrumentos (ou técnicas) para a avaliação, ao final, de sua 

eficácia. 

Há diferenças importantes, em termos de planejamento e execução entre os 

vários eventos promovidos ou apoiados por uma instituição. Há eventos de 

âmbito local, regional, nacional e internacional, assim como eventos com 

distintas características (administrativos, institucionais, técnicos, esportivos, 

culturais) e essas condições devem ser levadas em conta. 

Os eventos realizados pelo IFRJ devem, em todos os casos, estar sintonizados 

com os seus objetivos institucionais, visão, missão e valores. 

No caso de eventos externos, dos quais o Instituto participa ou atua em parceria 

com outras instituições, é fundamental também considerar esta condição, visto 

que os eventos, como qualquer atividade institucional e de comunicação, 

costumam ser avaliados pelos seus públicos estratégicos e pela sociedade. 

 

a) O planejamento dos eventos e sua execução 
O planejamento dos eventos deve levar em conta os seus três principais 

momentos: a sua organização, a sua realização propriamente dita e a sua 

avaliação a posteriori.  Em cada uma destas etapas, há aspectos a serem 

considerados e que devem merecer redobrada atenção, sob pena de a eficácia 

dos eventos, assumidos efetivamente como atividade estratégica, ficar 

comprometida. 



Na definição sobre a organização de um evento institucional, devem ser 

explicitados claramente os objetivos e metas a serem atingidos, o perfil dos 

públicos aos quais ele se destina, bem como o setor ou área responsável pelo 

seu planejamento e sua execução. Esta etapa inclui também a definição dos 

recursos (humanos, financeiros, tecnológicos) necessários e, inclusive, o 

processo de divulgação do evento, antes, durante e após a sua realização. 

O planejamento deve estar apoiado em um protocolo básico que, ao mesmo em 

que explicita os detalhes referentes a cada uma destas etapas, indica o tempo 

ideal para que elas se realizem. Os eventos que não obedecem a estas 

condições não preenchem os requisitos básicos e podem, pela gestão 

inadequada e caracterizada pela falta de profissionalismo e improvisação, 

comprometer a imagem e a reputação do Instituto junto aos seus públicos 

estratégicos, internos e externos. 

É fundamental considerar a importância crescente dos eventos virtuais (lives, 

webinars) e incentivar a sua realização pelo IFRJ, adotando, para o seu 

planejamento e realização, os princípios básicos com respeito à definição 

precisa dos recursos necessários à sua organização e divulgação. Cuidados 

adicionais devem ser tomados tendo em vista garantir, por exemplo, a 

confiabilidade das plataformas digitais utilizadas para esse fim, de modo a evitar 

rupturas e ruídos na transmissão dos eventos.  

Essa nova realidade, que ganhou corpo com a adesão dos eventos virtuais, e 

pelo incremento do trabalho realizado remotamente, exige capacitação dos 

responsáveis pela sua organização e execução. O IFRJ deve estar atento às 

novas demandas e desafios impostos pela utilização intensiva das novas 

tecnologias de comunicação e informação, estabelecendo programas de 

treinamento para os seus comunicadores e buscando incorporar estes novos 

recursos tecnológicos à sua estrutura de comunicação. 

 

b) O papel da CGCOM e das assessorias de comunicação 
A CGCOM e as assessorias de comunicação dos campi podem contribuir para 

o planejamento e execução dos eventos institucionais, mas, para que esta 

condição seja atendida, é indispensável que sejam informadas previamente 

sobre sua realização e que disponham de tempo e recursos para que cumpram 

este papel. 



A estrutura profissionalizada do IFRJ deverá também, estar envolvida no esforço 

de divulgação dos eventos institucionais, notadamente nos de maior relevância, 

a partir do estabelecimento de parcerias com os setores diretamente 

responsáveis pela sua organização. A comunicação competente dos eventos 

representa fator decisivo para o seu sucesso, contribuindo não apenas para 

atrair a atenção dos potenciais interessados para que deles possam participar 

ativamente, como para ampliar a sua divulgação junto aos demais públicos 

internos e externos. 

Neste sentido, é importante que os canais de relacionamento do IFRJ sejam 

utilizados amplamente neste esforço de divulgação, especialmente quando eles 

se definem como institucionalmente relevantes. 

 

c) A gestão da marca nos eventos institucionais 
No processo de comunicação dos eventos, especificamente no que diz respeito 

às peças de divulgação impressas e digitais, a sinalização dos locais de sua 

realização, a marca institucional do IFRJ deve estar sempre em conformidade 

com as normas de identidade visual.  

Essa exigência não se limita aos eventos realizados pelo Instituto, mas se 

estende também a eventos externos que tenham a participação do IFRJ. A 

vigilância em relação à utilização adequada da marca institucional deve ser 

permanente, evitando-se o uso e aplicações que não estejam de acordo com as 

normas que a definem, previstas no Manual de Aplicação da Marca da Rede 

Federal, disponível no seguinte link do portal: https://portal.ifrj.edu.br/area-de-

imprensa/identidade-visual 

. 

d) A elaboração de um Calendário de Eventos 
Recomenda-se, fortemente, que o Instituto mantenha atualizado um Calendário 

de Eventos, que deve incluir todos os eventos realizados pela Reitoria e pelos 

campi do IFRJ.  Este calendário único permitirá não apenas aumentar a 

visibilidade destas atividades interna e externamente, mas favorecer o seu 

planejamento e execução e deverá ser amplamente divulgado internamente para 

conhecimento de todos os públicos estratégicos. 

O Calendário de Eventos é instrumento importante para o processo de 

divulgação e permite, com antecedência, a definição dos recursos e tempo 



necessários para o seu planejamento. Ele deve indicar data, local, setor 

responsável e prever, quando necessário, a participação da CGCOM e das 

assessorias de comunicação dos campi. 

 

e) A avaliação dos eventos  
Os eventos institucionais devem merecer, obrigatoriamente, avaliação dos seus 

organizadores após a sua realização. Ela deve levar em conta os aspectos 

básicos de sua organização, como programação, divulgação, cumprimento dos 

objetivos e metas definidos a priori, estrutura e recursos utilizados, bem como o 

alcance e a eficácia do esforço de comunicação/divulgação. 

Recomenda-se, também, que os responsáveis pelos eventos institucionais do 

IFRJ realizem, após a sua conclusão, uma pesquisa de opinião junto aos 

públicos que deles participaram, o que dará maior consistência ao processo de 

avaliação. 

A avaliação feita, tanto pelos organizadores dos eventos, como pelo seus 

públicos-alvo, deverá constar de um relatório objetivo, que identificará possíveis 

falhas ou lacunas, contribuindo para que elas sejam superadas em eventos 

futuros.  


