
A comunicação dos processos seletivos do IFRJ 
 

Em função de sua importância, as campanhas para atrair novos alunos para o 

IFRJ devem ser planejadas levando em conta as especificidades de cada curso 

e cada público. Há diferenças sensíveis entre o processo seletivo, por exemplo, 

para o ensino técnico, EJAs, superior (graduação e pós-graduação), cursos de 

extensão e Formação Inicial e Continuada (FIC). 

Neste sentido, é fundamental que os setores responsáveis pela divulgação para 

captação de novos alunos definam, a priori, um planejamento que contemple as 

suas especificidades porque elas, obrigatoriamente, impactam o esforço de 

comunicação. 

As campanhas de ingresso devem incorporar, sempre que possível, todos os 

públicos estratégicos do Instituto (atuais alunos, ex-alunos, escolas de origem 

dos novos alunos, servidores, em especial os docentes que atuam nos cursos 

que estão sendo oferecidos), levando em conta que eles atuam como 

multiplicadores e que, cientes e bem informados sobre as atividades do Instituto, 

podem legitimar e dar credibilidade a este esforço de divulgação. 

É indispensável reconhecer que os públicos internos do IFRJ desempenham 

papel fundamental por ocasião dos diversos processos seletivos e devem, 

portanto, ser contemplados com informações precisas sobre a sua realização 

(cursos, datas de inscrição e das provas), o que pode contribuir para que estejam 

engajados e comprometidos com a sua divulgação. 

A participação dos públicos internos no esforço de divulgação dos processos 

seletivos deve ser permanentemente estimulada. Ela pode ser viabilizada a partir 

de: 

a) depoimentos dos públicos internos (em especial alunos atuais e ex-alunos e 

docentes) sobre os cursos e sobre o Instituto de maneira geral nos canais de 

relacionamento do IFRJ, em especial nas mídias sociais, no portal do Instituto e 

nos portais dos campi. Estes relatos conferem legitimidade ao trabalho de 

divulgação, pelo conhecimento destes públicos das nossas atividades e do 

nosso projeto pedagógico; 

b) produção de materiais (folhetos, posts, vídeos e fotos) que possam ser 

utilizados pelos públicos internos no processo de divulgação com atenção 



particular à possibilidade de que eles os compartilhem em suas redes de 

relacionamento; 

É estratégico, também, estabelecer parcerias com os diversos públicos externos 

(docentes e diretores de escolas da comunidade; mídia local, regional e estadual, 

por exemplo) e criar canal de interação/atendimento exclusivo aos potenciais 

alunos e seus familiares na Reitoria e nos campi. 

O planejamento dos processos seletivos do IFRJ deve considerar, 

obrigatoriamente, uma série de fatores que concorrem para a sua eficácia, como: 

a) definição do tempo adequado para sua adequada elaboração e para o esforço 

de divulgação; 

b) utilização abrangente e integrada dos vários canais do IFRJ, produzidos na 

Reitoria e nos campi; 

c) organização e distribuição dos recursos comunicacionais a serem utilizados 

na divulgação junto aos públicos estratégicos e à sociedade; 

d) estrutura de atendimento às solicitações dos públicos potencialmente 

interessados em participar dos processos seletivos do IFRJ, existente na 

Diretoria Adjunta de Concursos e Processos Seletivos. 

Deve ser cogitada também a implementação de um programa de visitas dos 

docentes, coordenadores de curso do IFRJ às escolas de ensino médio e, 

também, de visitas programadas dos interessados (em particular alunos e seus 

familiares) aos campi do IFRJ durante o período de inscrições, com o objetivo de 

estreitar esta aproximação. Neste sentido, deve ser estimulada a articulação 

entre a CGCOM, as assessorias de comunicação dos campi e os setores 

responsáveis pela organização dos processos seletivos, tendo em vista a 

operacionalização destes programas, com a definição das ações a serem 

desenvolvidas e os respectivos cronogramas. 

 


