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FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 1926.26.3937.05022017

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: Comunicação institucional para o Terceiro Setor (Cópia) 03-02-2017

      Coordenador: Juliana de Oliveira Teixeira / Docente

      Tipo  da Ação: Projeto

      Edital: Edital Carga Horária 2017/2018

      Faixa de Valor: 

      Vinculada à Programa de Extensão? Não

      Instituição: UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte

      Unidade Geral: FAFIC - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais 

      Unidade de Origem: DECOM - Departamento de Comunicação Social 

      Início Previsto: 01/08/2017

      Término Previsto: 01/08/2018

      Possui Recurso Financeiro: Não

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 20 horas

      Justificativa da Carga Horária: A carga horária envolve as ações feitas diretamente com o
público-alvo, ou seja, tanto com as instituições não-governamentais
beneficiadas quanto com o público-alvo das peças comunicacionais
desenvolvidas. Contempla os encontros para a produção dos
briefings, o estabelecimento de metas e estratégias de
comunicação, as reuniões de aprovação das peças antes da
veiculação e o processo de avaliação das mensagens. 
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      Periodicidade: Anual

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Municipal

      Município Abrangido: Mossoro - Rio Grande do Norte

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: Organizações de Mossoró-RN

      Período de Realização: 01 de agosto de 2017 a 01 de agosto de 2018

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

O público-alvo contemplado pelo projeto de extensão pode ser dividido em dois grupos. O primeiro público-alvo a
ser atendido é composto pelas organizações não-governamentais de Mossoró e por projetos sociais também
desenvolvidos no âmbito municipal. O segundo público contemplado é formado pela própria sociedade
mossoroense - destinatária final da comunicação institucional elaborada pelo projeto de extensão em conjunto
com as ONGs e as OCIPs. 

Desta forma, o projeto de extensão Comunicação institucional para o Terceiro Setor não só supre as
necessidades comunicativas das organizações beneficiadas, como também informa os mossoroenses sobre o
papel social dessas ONGs e OCIPs por meio de peças publicitárias e campanhas institucionais. 

De acordo com os dados da organização ONGs Brasil, Mossoró tem hoje 15 instituições cadastradas prestando
serviços diversos à sociedade - e todas elas são potenciais parceiras do projeto de extensão. Como o
público-alvo dessas ONGs também é distinto, indo do apoio à população carente a pacientes com câncer, o
alcance das peças publicitárias e institucionais será ampliado, prestando um importante suporte comunicacional
e de projeção dessas entidades.     

      Nº Estimado de Público: 18

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 2 4 0 0 0 6

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 0 0

Organizações de Iniciativa Privada 2 4 0 0 0 6

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
2 4 0 0 0 6

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0 0

Total 6 12 0 0 0 18

      Legenda:
      (A) Docente
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      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro

1.4 Parcerias

Não há Instituição Parceira.

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas » Comunicação » Relações Públicas e
Propaganda

      Área Temática Principal: Comunicação

      Área Temática Secundária: Meio ambiente

      Linha de Extensão: Gestão informacional

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

As entidades do terceiro setor necessitam de visibilidade em suas ações, para que possam melhor
atender/beneficiar seus públicos. O projeto visa divulgar por meio das ferramentas da comunicação social
o trabalho de entidades de Mossoró-RN. Peças publicitárias e outras produções permitirão uma maior
divulgação do trabalho das entidades sociais e projetos já desenvolvidos para ajudar a comunidade. A
proposta é dar ênfase às ações sócio-ambientais realizadas pelas instituições não-governamentais que
compõem o chamado terceiro setor. 
Nesse sentido, aliado à observação do grande número de parcerias que surge constantemente entre
organizações da sociedade civil e os governos, a comunicação ganha um papel ainda mais importante
tendo em vista que estas organizações necessitam de maior destaque na mídia e inserção social, quer na
busca das parcerias com a iniciativa privada e Estado. Além disso, as organizações necessitam maior
relação com  os mercados, inclusive com a comunicação social, e também  na articulação dos seus
membros.

       Palavras-Chave:

comunicação institucional, terceiro setor, divulgação

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

Qualquer entidade/organização deveria pensar com esmero a importância de um trabalho institucional de
comunicação.
Este trabalho também serve como mecanismo de credibilidade social e resgate histórico da entidade.
Traça percursos que necessitam incorrer na captação de recursos, sejam privados ou estatais, ao colocar
em evidência e em destaque as ações e as iniciativas sociais promovidas pela instituição do terceiro setor.

      1.6.1 Justificativa

O Terceiro Setor é um objeto de estudo eminente no Brasil, já que este  cresce  rapidamente e de maneira 
articulada. As entidades aparecem como forma de auxìlio ao Estado, estas não pretendem preencher
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todos os vazios deixados pelo Estado, mas sim colaborar para o bem estar social de todos. Visto que as
cidades estão em processo de inchaço - e cada vez fica mais difícil para o governo manter a
sustentabilidade de todos. Este mercado da comunicação para o Terceiro Setor é mais do que propício
aos futuros  profissionais de comunicação, sejam eles voluntários ou não, com interesse em promover
projetos e planos de divulgação institucional. O setor cresce a cada dia e a tendência é que este mercado
profissional expanda-se para um amplo horizonte à medida que haja maior conscientização da importância
do trabalho de comunicação institucional e do valor agregado às instituições que sabem se promover.

      1.6.2 Objetivos

- Inovar o campo de pesquisa em Comunicação Social nesta região, assim como esclarecer as dúvidas da
sociedade a respeito do assunto, que ainda é pouco discutido no meio social; 
- Indicar e sugerir aos discentes, futuros profissionais de comunicação, a possibilidade que o mercado abre
para quem se interessa em promover projetos de comunicação institucional; 
- Auxiliar os projetos realizados em Mossoró-RN, que necessitam de maior divulgação em suas ações
sociais. Atualmente, o município conta com 15 ONGs cadastradas no ONGs Brasil - no entanto, poucas
delas têm visibilidade perante à sociedade. Ao propor o projeto de extensão, pretende-se ampliar tal
visibilidade, bem como informar à comunidade mossoroense sobre as ações das entidades beneficiadas,
as formas possíveis de participação e de auxílio, seja ele financeiro ou composto por trabalho voluntário;   
- Promover a captação de recursos, sejam privados ou estatais, ao colocar em evidência as ações e as
iniciativas sociais promovidas pela instituição do terceiro setor, potencializando seu raio de ação e
abrangência; 
- Conscientizar a sociedade mossoroense sobre a importância do trabalho social das ONGs e das OCIPs
por meio de peças publicitárias e institucionais; 
- Avaliar o alcance das peças comunicacionais desenvolvidas pelo projeto de extensão em parceria com
as entidades beneficiadas, mensurando o público-alvo atingido por meio das técnicas de pesquisa
aprendidas em sala de aula. Tais dados não só auxiliarão no pensamento estratégico das próximas
campanhas, como também fornecerão às ONGs e às OCIPs números mais concretos sobre seu público e
sobre a visibilidade de seu trabalho.

      1.6.3 Metodologia e Avaliação

A metodologia utilizada para se desenvolver o projeto de extensão é aquela própria da comunicação
social: a transmissão de mensagens por meio de veículos comunicacionais. Desta forma, planos de
comunicação serão estruturados para as entidades beneficiadas, estabelecendo seus objetivos e que tipo
de mensagens serão veiculadas ao seu público-alvo e à sociedade mossoroense. Tais planos de
comunicação abrangerão a produção de peças publicitárias, radiofônicas, audiovisuais e virtuais -
pensadas estrategicamente e adequadas às necessidades de cada ONG e OCIP atendida. 
A escolha das instituições não-governamentais pelo projeto de extensão será pautada no tipo de trabalho
desenvolvido pelas entidades, dando preferência àquelas que se dedicam a ações sócio-ambientais,
culturais e sociais. 
Com relação à avaliação, dois métodos serão adotados - contemplando, assim, os dois públicos-alvo do
projeto de extensão, a saber: as próprias entidades beneficiadas e a sociedade mossoroense de forma
geral. Para o primeiro público-alvo, o projeto adotará o diálogo permanente com os gestores dos projetos
sociais escolhidos. São esses gestores que indicarão os caminhos possíveis e os objetivos que pretendem
alcançar com a comunicação institucional. Serão eles, também, que darão o feedback inerente a qualquer
processo comunicativo. A partir deste feedback e o do diálogo constante, as peças de comunicação
podem ser ajustadas e pensadas estrategicamente. 
No que diz respeito ao segundo público-alvo, a comunidade mossoroense, o projeto de extensão utilizará
as ferramentas da pesquisa de mercado, aprendidas em sala de aula pelos discentes. Tais pesquisas,
compostas por questionários, grupos focais e outros instrumentos, fornecem as impressões e
interpretações do público receptor das peças comunicacionais. Com esses resultados, é possível
mensurar o alcance das mensagens, bem como sua efetividade em cumprir as metas propostas.
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      1.6.4 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

Os processos de ensino, pesquisa e extensão devem ser integrados e precisam estar alinhados com o
Projeto Pedagógico do Curso de Comunicação Social da UERN.  A indissociabilidade entre a educação,
pesquisa e extensão no Brasil é exigência constitucional expressa, cuja concretização é normatizada em
outras normas vigentes para o ensino superior. Esses regramentos e leis são relevantes na consolidação
de políticas públicas e do próprio  projeto pedagógico nas instituições de ensino. A coordenadora do
projeto de extensão proposto ministra a disciplina de Redação Publicitária, Criação Publicitária e Produção
Publicitária em Rádio e Televisão. A vice-coordenadora ministra a disciplina de Comunicação
Organizacional. São áreas ligadas ao que será produzido na prática pela ação extensionista

No ano de 2013, um vídeo produzido pelos alunos sob a orientação da professora vice-coordenadora foi
vencedor do Congresso de Ciências da Comunicação da Região Nordeste, o Intercom. O audiovisual
mostrava o trabalho do Adote Mossoró, projeto social independente que ajuda a divulgar a adoção de
animais em Mossoró-RN. Outros artigos e produtos devem concorrer e serem publicados em mais eventos
de comunicação social em 2017 e 2018. O projeto proposto prevê em suas ações adotar métodos e
técnicas de comunicação, trabalhadas no ensino, para estender a
informação até a comunidade gabrielense, e da região, em ações de extensão. A pesquisa está presente,
e articulada no processo das ações de extensão, pois haverá necessidade de levantamento de dados e
referencial teórico estudado também em sala de aula.

      1.6.5 Avaliação
Pelo Público
Os gestores das entidades beneficiadas pelo projeto de extensão avaliarão as peças comunicacionais
produzidas por meio do diálogo constante com a equipe extensionista e, também, de questionários a
respeito do conteúdo das mensagens e o cumprimento dos objetivos propostos no plano de comunicação. 
Já o público-alvo atingido pelas peças comunicacionais produzidas, formado pela sociedade mossoroense
em geral, fará a avaliação das mensagens por meio de questionários, grupos focais, entrevistas e outros
instrumentos pertinentes da pesquisa de mercado. 

Pela Equipe
Cumprimento dos prazos e cronograma; aplicação de questionários; criação e desenvolvimento das peças
desde o briefing até os trabalhos de divulgação; utilização ou não pela mídia mossoroense dos trabalhos
produzidos pelo projeto. 

      1.6.6 Referências Bibliográficas

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: As conseqüências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999.

CASTELLS, Manuel. A era da informação:, economia, sociedade e cultura - A sociedade em Rede. Vol I.
Trad. Roneide Venâncio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2000, 4ª ed.

DOIMO, Ana Maria. A Vez e a Voz do Popular: Movimentos Sociais e Participação política no Brasil
Pós-70. Rio de Janeiro: Relume-Dumará/Anpocs, 1995.

GIANNOTTI, Vito. Comunicação sindical e disputa da hegemonia. Universidade e Sociedade. Ano XI, nº
27, junho de 2002, pp. 11-17.

GONH, Maria da Glória. História dos Movimentos Sociais: A construção da cidadania dos brasileiros.São
Paulo, Edições Loyola:1995.

______. Teoria dos Movimentos Sociais: Paradigmas Clássicos e Contemporâneos. São Paulo: Ed.
Loyola: 1997.

IANNI, Octávio. A Sociedade Global. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2. ed, 1993.
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KAY, Patrícia. O Desafio da Comunicação nos Movimentos Sociais: a utilização da mídia pelas ONG's: o
caso da Associação Comunitária de Autogestão. Suzano/SP: Edições AbreOlho, 1999.

MARQUES DE MELO, José. Comunicação na América Latina: A conjuntura pós-desenvolvimentista, in:
Comunicação na América Latina: Desenvolvimento e crise. Papirus: Campinas, 1989.

MATTELARD, Armand. Comunicação Mundo: História das idéias e das estratégias: Capítulos I-2, 3; II-6,8;
III-9, 11. Petrópolis: Vozes, 1996.

1.7 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Não

1.8 Anexos

Nome Tipo

memorando_nº_31_2017
Memorando de

encaminhamento

ad_referendum_004_20 Ata da reunião

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UERN

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Juliana de Oliveira Teixeira 40 horas UERN 224 hrs
Coordenador, 

Colaborador

Discentes da UERN

Nome Curso Instituição Carga Funções

Bruno Luiz de Oliveira Neto

Comunicação Social -

Hab. Em Publicidade e

Propaganda

UERN 216 hrs Membro

Gleicy Louis Souza Santiago

Comunicação Social

Habilitação Em

Publicidade e

Propaganda

UERN 112 hrs Membro

Hérculles Xavier Ferreira
Publicidade e

Propaganda
UERN 184 hrs Membro
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Mikaelly évelin Martins de Souza

Comunicação Social

Com Hab. Em

Publicidade e

Propaganda

UERN 112 hrs Membro

Pablo Petterson Praxedes da

Silva

Comunicação Social

Com Habilitação Em

Publicidade e

Propaganda

UERN 112 hrs Membro

Samir Magoya de Medeiros

Santos

Comunicação Social -

Hab. Em Publicidade e

Propaganda

UERN 184 hrs

Membro, 

Apoio Técnico, 

Voluntário

Técnico-administrativo da UERN

Não existem Técnicos na sua atividade

Outros membros externos a UERN

Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Juliana de Oliveira Teixeira
RGA:                   
CPF: 06649749966
Email: juoliveira.teixeira@gmail.com
Categoria: Professor Assistente
Fone/Contato: (43)98800-8787

2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: Avaliação dos resultados

Início: Out/2017 Duração: 4 Semanas
Somatório da carga horária dos membros: 28 Horas Total
Responsável: Juliana de Oliveira Teixeira (C.H. 4 horas Total)
Membros Vinculados: Samir Magoya de Medeiros Santos (C.H. 4 horas Total)

Gleicy Louis Souza Santiago (C.H. 4 horas Total)
Mikaelly évelin Martins de Souza (C.H. 4 horas Total)
Pablo Petterson Praxedes da Silva (C.H. 4 horas Total)
Bruno Luiz de Oliveira Neto (C.H. 4 horas Total)
Hérculles Xavier Ferreira (C.H. 4 horas Total)

Atividade: Avaliação dos resultados

Início: Mai/2018 Duração: 3 Semanas
Somatório da carga horária dos membros: 32 Horas Total
Responsável: Juliana de Oliveira Teixeira (C.H. 8 horas Total)
Membros Vinculados: Samir Magoya de Medeiros Santos (C.H. 4 horas Total)
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Gleicy Louis Souza Santiago (C.H. 4 horas Total)
Mikaelly évelin Martins de Souza (C.H. 4 horas Total)
Pablo Petterson Praxedes da Silva (C.H. 4 horas Total)
Bruno Luiz de Oliveira Neto (C.H. 4 horas Total)
Hérculles Xavier Ferreira (C.H. 4 horas Total)

Atividade: Avaliação final dos resultados

Início: Jul/2018 Duração: 3 Semanas
Somatório da carga horária dos membros: 32 Horas Total
Responsável: Juliana de Oliveira Teixeira (C.H. 8 horas Total)
Membros Vinculados: Samir Magoya de Medeiros Santos (C.H. 4 horas Total)

Gleicy Louis Souza Santiago (C.H. 4 horas Total)
Mikaelly évelin Martins de Souza (C.H. 4 horas Total)
Pablo Petterson Praxedes da Silva (C.H. 4 horas Total)
Bruno Luiz de Oliveira Neto (C.H. 4 horas Total)
Hérculles Xavier Ferreira (C.H. 4 horas Total)

Atividade: Briefing da instituição envolvida

Início: Ago/2017 Duração: 2 Semanas
Somatório da carga horária dos membros: 20 Horas Total
Responsável: Pablo Petterson Praxedes da Silva (C.H. 4 horas Total)
Membros Vinculados: Juliana de Oliveira Teixeira (C.H. 8 horas Total)

Gleicy Louis Souza Santiago (C.H. 4 horas Total)
Mikaelly évelin Martins de Souza (C.H. 4 horas Total)

Atividade: Convite para instituição envolvida e exposição das propostas

Início: Ago/2017 Duração: 15 Dias
Somatório da carga horária dos membros: 8 Horas Total
Responsável: Juliana de Oliveira Teixeira (C.H. 8 horas Total)

Atividade: Criação de vídeo institucional

Início: Abr/2018 Duração: 8 Semanas
Somatório da carga horária dos membros: 32 Horas Total
Responsável: Bruno Luiz de Oliveira Neto (C.H. 8 horas Total)
Membros Vinculados: Juliana de Oliveira Teixeira (C.H. 4 horas Total)

Samir Magoya de Medeiros Santos (C.H. 4 horas Total)
Gleicy Louis Souza Santiago (C.H. 4 horas Total)
Mikaelly évelin Martins de Souza (C.H. 4 horas Total)
Pablo Petterson Praxedes da Silva (C.H. 4 horas Total)
Hérculles Xavier Ferreira (C.H. 4 horas Total)
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Atividade: Criação do logotipo para a instituição/projeto social

Início: Set/2017 Duração: 10 Semanas
Somatório da carga horária dos membros: 28 Horas Total
Responsável: Samir Magoya de Medeiros Santos (C.H. 8 horas Total)
Membros Vinculados: Juliana de Oliveira Teixeira (C.H. 4 horas Total)

Bruno Luiz de Oliveira Neto (C.H. 8 horas Total)
Hérculles Xavier Ferreira (C.H. 8 horas Total)

Atividade: Desenvolvimento de nova campanha institucional

Início: Dez/2017 Duração: 6 Semanas
Somatório da carga horária dos membros: 32 Horas Total
Responsável: Juliana de Oliveira Teixeira (C.H. 8 horas Total)
Membros Vinculados: Samir Magoya de Medeiros Santos (C.H. 4 horas Total)

Gleicy Louis Souza Santiago (C.H. 4 horas Total)
Mikaelly évelin Martins de Souza (C.H. 4 horas Total)
Pablo Petterson Praxedes da Silva (C.H. 4 horas Total)
Bruno Luiz de Oliveira Neto (C.H. 4 horas Total)
Hérculles Xavier Ferreira (C.H. 4 horas Total)

Atividade: Produção de peças publicitárias 

Início: Dez/2017 Duração: 2 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 32 Horas/Mês
Responsável: Hérculles Xavier Ferreira (C.H. 4 horas/Mês)
Membros Vinculados: Juliana de Oliveira Teixeira (C.H. 8 horas/Mês)

Samir Magoya de Medeiros Santos (C.H. 4 horas/Mês)
Gleicy Louis Souza Santiago (C.H. 4 horas/Mês)
Mikaelly évelin Martins de Souza (C.H. 4 horas/Mês)
Pablo Petterson Praxedes da Silva (C.H. 4 horas/Mês)
Bruno Luiz de Oliveira Neto (C.H. 4 horas/Mês)

Responsável Atividade
2017

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Pablo Petterson Praxedes da Silva Briefing da instituição envolvida - - - - - - - X - - - -

Juliana de Oliveira Teixeira Convite para instituição envolvida e exposi... - - - - - - - X - - - -

Samir Magoya de Medeiros Santos Criação do logotipo para a instituição/proj... - - - - - - - - X X X -

Juliana de Oliveira Teixeira Avaliação dos resultados - - - - - - - - - X - -

Juliana de Oliveira Teixeira Desenvolvimento de nova campanha institucio... - - - - - - - - - - - X

Hérculles Xavier Ferreira Produção de peças publicitárias - - - - - - - - - - - X

Responsável Atividade
2018

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Juliana de Oliveira Teixeira Desenvolvimento de nova campanha institucio... X - - - - - - - - - - -

Hérculles Xavier Ferreira Produção de peças publicitárias X - - - - - - - - - - -

Bruno Luiz de Oliveira Neto Criação de vídeo institucional - - - X X - - - - - - -

Juliana de Oliveira Teixeira Avaliação dos resultados - - - - X - - - - - - -

Juliana de Oliveira Teixeira Avaliação final dos resultados - - - - - - X - - - - -
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, 06/03/2018
Local Juliana de Oliveira Teixeira

Coordenador(a)/Tutor(a)
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