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ATA DA 7ª REUNIÃO DO COMITÊ DE POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 

 

Aos treze dias de novembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, via plataforma online 

Google Meet, reuniu-se o Comitê de Política de Comunicação da UFSM, sob presidência da 

professora Jaqueline Quincozes Kegler. Estavam presentes: Jaqueline Quincozes Kegler, Profa. 

Sandra Depexe (Unidade de Produção Pedagógica, subárea Produção Editorial); Sendi 

Chiapinotto Spiazzi (Unidade de Comunicação Integrada); Júlia Cervo (Unidade de 

Assessoramento e Gestão, Multicampi, campus Frederico Westphalen); Prof. Gonzalo Prudkin 

(Departamento de Comunicação; Multicampi); Prof. Cássio Tomaim (Unidade de Produção 

Pedagógica, subárea Jornalismo); Marcelo de Franceschi Unidade Produção e Veiculação de 

Conteúdo, Rádios); Maurício Dias (Unidade de Produção e Veiculação de Conteúdo, 

Coordenador de Comunicação); Gustavo Kantorski (Áreas Convergentes, Centro de 

Processamento de Dados); Solange Prediger (Unidade de Assessoramento e Gestão, Assessoria 

de Comunicação do Gabinete do Reitor); Davi Pereira (Unidade Produção e Veiculação de 

Conteúdo, Agência de Notícias, Ada Silveira Machado (Unidade de Produção Pedagógica, 

subárea pós-graduação), Profa. Sandra Depexe (Unidade de Produção Pedagógica, subárea 

Produção Editorial), Bruno Trindade (Discente campus sede). Não compareceram e 

justificaram ausência: Gabriel Machado Soares (Unidade Produção e Veiculação de Conteúdo, 

TV Campus), Carla Costa (Unidade Produção e Veiculação de Conteúdo, Agência de Notícias) 

e Prof. Rodrigo Stefani (Unidade de Produção Pedagógica, subárea Publicidade e Propaganda). 

Também participaram membros do Grupo de Trabalho Identidade Visual: Daniel de Carli, 

Evandro Bertol e Jéssica Bertol; e servidor da Unidade de Comunicação Integrada, Daniel de 

Carli. Profa. Jaqueline Kegler iniciou a reunião desejando boa tarde a todos e todas e 

informando que a pauta de Relatório das Atividades de Comunicação em Combate à Covid-19 

ficará para a próxima reunião, no início de 2021. Júlia Cervo apresentou o trabalho do GT 

Eventos Sustentáveis e Acessíveis e a finalização do Guia Eventos Sustentáveis e Acessíveis. 

O trabalho foi realizado a partir de um TCC do estudante Rodrigo Riquer e da dissertação da 

servidora Tânia Weber. Foram consultados órgãos como a Coordenadoria de Ações 

Educacionais e o projeto UMA para definir especificidades de acessibilidade e sustentabilidade. 

As maiores dificuldades foram as orientações para formaturas, principalmente agora ocorrendo 

online em virtude da pandemia. Profa. Ada Silveira questionou sobre a agenda de eventos e se 

defesas de trabalho de final de curso são considerados eventos. Sendi Spiazzi explicou como 

funciona a criação de páginas de evento no site e que todos os eventos são agrupados na mesma 

agenda do site. Daniel de Carli explicou e demonstrou a funcionalidade do calendário de defesas 

de TCC’s e onde elas aparecem no site. Gustavo Kantorski fará uma reunião com o pessoal de 

sites para aprimorar esta ferramenta puxando direto do SIE pois há dúvidas se essa divulgação 

faz parte dos encargos dos secretários. Sendi Spiazzi sugeriu inserir agenda de eventos e agenda 

de defesas no Guia Eventos. Profa. Jaqueline Kegler e Sandra Depexe sugeriram inserir a 

agenda de defesas na capa do site, pois devem ter divulgação e acesso público. Profa. Jaqueline 

Kegler contou que o Laboratório Experimental de Jornalismo (LEX) estavam avaliando uma 

maneira de sempre que uma defesa seja agenda, automaticamente seja gerada uma notícia sobre 

isso. Profa. Sandra Depexe comentou que ela, por ser coordenadora de curso, faz esse papel de 

divulgação das defesas. Sugere que seja publicado automaticamente a partir do SIE ou que se 

avalie a possibilidade dos orientadores inserirem esses dados no site. Prof. Cássio Tomain 

reforçou a importância de divulgar melhor a agenda de defesa e de automatizar essa divulgação 

também em função das exigências da Capes. Profa. Jaqueline Kegler sugeriu como 

encaminhamentos estudo do GT Tecnologias de Comunicação sobre melhorias na ferramenta 
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de defesas e inserção dos tutoriais de eventos e defesas de TCC’s no Guia Eventos. Profa. 

Sandra Depexe observou que as cores do curso mudaram e que será necessária uma conversa 

prévia com os coordenadores de curso. Júlia Cervo explicou que vão aguardar passar a 

pandemia para fazer isso, uma vez que no momento não se está utilizando becas nas formaturas 

online. Evandro Bertol apresentou a finalização do Guia Identidade Visual. Primeiramente se 

considerou a afetividade e o vínculo dos públicos em relação às marcas das unidades. Sendi 

Spiazzi contou sobre a pesquisa realizada junto aos Diretores de setores e Unidades 

Universitárias sobre as marcas e como elas foram criadas e o conceito por trás delas. Evandro 

Bertol apesentou a normativa criada pelo GT para desenvolvimento de marcas internas que 

estabelecem relacionamento com o público externo, inserindo o monograma da UFSM em seu 

desenho e sendo sempre acompanhado do brasão. Sandra Depexe e Evandro Bertol comentaram 

que essa decisão foi uma forma mais realista e suave de aplicar uma integridade no alinhamento 

institucional e também pela logística que seria modificar todas as marcas existentes. Profa. Ada 

Silveira elogiou o trabalho, na sua opinião, o monograma é uma boa saída para essa integração, 

uma vez que o brasão é mais rebuscado e pode poluir as peças gráficas. Ela também retomou a 

história de criação da marca da Faculdade de Comunicação e o impacto que pode ocorrer na 

mudança de cor e de marca dos Departamentos. Profa. Ada Silveira sugere a criação do GT 

Comunicação Científica. Explica a importância da divulgação dos projetos e da organização 

das publicações científicas. Fala da dificuldade de formalizar a atividade extensionista do curso 

e da organização e busca de recursos para o Portal de Periódicos pela Biblioteca Central. 

Também não há orientações sobre proteção dos conteúdos produzidos pelos professores. A 

Editora UFSM tem uma política muito restrita e é a única que recebe recursos. Outras questões 

são sobre acesso aberto dos periódicos científicos da UFSM. Sugestão de nomes: Débora 

Dimussio (Portal de Priódicos/Biblioteca Central), Alenir Goulart (Concessão de Ficha 

Catalográfica/Biblioteca Central), alguém indicado pela Editora UFSM), alguém indicado pela 

PRE, alguém indicado pelo NTE, Profa. Marília Barcellos (Curso de Produção Editorial), Prof. 

Lucio Dornelles (Agittec e comitê editorial da Arco). Jéssica Bertol se voluntariou. Evandro 

Bertol sugeriu separar o GT em diversas frentes como publicação de periódicos, organização 

das editoras e divulgação científica. Prof. Cássio Tomaim sugere fazer uma chamada geral com 

todas as editoras e periódicos convidando-os para fazer parte do GT. Profa. Jaqueline Kegler 

sugere uma reunião ou seminário com todos esses atores. Maurício Dias sugeriu manter um 

grupo fixo e convidar outras pessoas para eventuais discussões como é feito em outros Grupos 

de Trabalho. Profa. Jaqueline Kegler abre para candidatura e nova eleição para presidente do 

Comitê. Maurício Dias se candidata para presidente, indicando a Profa. Sandra Depexe como 

vice e a servidora Júlia Cervo como secretária. Não havendo outros candidatos, a chapa foi 

eleita por unanimidade. Profa. Jaqueline Kegler fez um relato e um agradecimento de despedida 

e leu um relatório das principais atividades e documentos publicados neste período. Também 

se voluntariou para participar do GT Comunicação Científica. Sendi Spiazzi comentou de 

importância de novas pessoas assumirem. Profa. Jaqueline Kegler encerrou a reunião com relato 

sobre a participação da UFSM no Congresso de Comunicação da Andifes e a apresentação da 

Política de Comunicação. Foi a única Universidade a apresentar sua Política. Não havendo mais 

manifestações, a Presidente Jaqueline Kegler agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 

a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Sendi Chiapinotto Spiazzi, Secretária, lavrei a 

presente ata, que leva em anexo print de presença em videoconferência. Santa Maria, 13 de 

novembro de 2020.  

 

 

 

 

 


