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TEIXEIRA, Danielle Tavares. Comunicação institucional e Universidade: diretrizes para a 

divulgação científica no estado de Mato Grosso. 2016. 263 f. Tese (Doutorado em Comunicação 

Social) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo.  

 

 

RESUMO 

 

Comunicação institucional e Universidade: diretrizes para a divulgação científica no 

estado de Mato Grosso 

 

O estudo visa identificar as iniciativas de Divulgação Científica empreendidas pela 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Universidade do Estado de Mato Grosso 

(Unemat), com vistas à atualização e ao aperfeiçoamento da comunicação institucional, maior 

interação com interlocutores e fortalecimento da imagem do estado como produtor de CT&I. 

Foram empreendidas pesquisas bibliográficas e documentais, áreas prioritárias de fomento e 

difusão científica; entrevistas; auditoria de imagem na mídia estadual; diagnóstico dos 

principais produtos de jornalismo científico desenvolvidos pela UFMT e Unemat, assim como 

iniciativas conjuntas (revista Fapemat Ciência e Rede de Divulgação Científica). O método 

investigativo adotado pode ser caracterizado como Pesquisa Participante, concebido em estreita 

associação com resolução de problemas, tomada de consciência ou produção de novos 

conhecimentos (THIOLLENT, 1996, 1997). Tal estratégia agrega distintas técnicas de pesquisa 

social, definidas em função de cada fase do processo de investigação. A partir da análise dos 

conteúdos científicos publicados nos jornais estaduais, foi possível verificar que essas IES 

públicas ainda não ocupam lugar relevante em tais veículos, o que pode ser justificado pela 

inadequação de linguagem ou canais de relacionamento, assim como, pela necessidade de uma 

política de divulgação mais eficiente. O mapeamento dos portais e canais de mídias sociais 

institucionais evidenciou que a utilização desses veículos ainda pode ser mais bem dinamizada. 

Por fim, as conclusões apontam que diferenças culturais e institucionais entre as duas IES 

inviabilizam a adoção de uma Política de Comunicação Científica integrada, comum entre 

UFMT e Unemat. O que pode ser considerado, é o desenvolvimento de ações para a 

dinamização de divulgação dessas instituições, no âmbito do Sistema Estadual de CT&I. 

 

 

 

Palavras-Chave: Comunicação, Comunicação Institucional, Divulgação Científica, 

jornalismo especializado, universidade. 
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RESUMEN 

 

Comunicación institucional y Universidad: directrices para la divulgación de la ciencia en 

Mato Grosso 

 

El estudio tiene como objetivo identificar las iniciativas de Divulgación Científica emprendidas 

por la Universidad Federal de Mato Grosso (Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT) y 

la Universidad del Estado de Mato Grosso (Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat), 

con metas en la actualización y el perfeccionamiento de la comunicación institucional, mayor 

interacción con interlocutores y fortalecimiento de la imagen del estado como productor de 

Ciencia, Tecnología & Innovación (Ciência, Tecnologia & Inovação - CT & I). Fueron 

emprendidas investigaciones bibliográficas y documentales, áreas prioritarias de fomento y 

difusión científica; entrevistas; auditoría de imagen en los medios de comunicación estatales; 

diagnóstico de los principales productos de periodismo científico desarrollados por UFMT y 

Unemat, así como iniciativas conjuntas (revista Fapemat Ciência y la Red de Divulgación 

Científica - Rede de Divulgação Científica). El método de investigación adoptado puede 

caracterizarse como Investigación Participante, concebido en estrecha asociación con la 

resolución de problemas, surgimiento de conciencia o producción de nuevos conocimientos 

(THIOLLENT, 1996, 1997). Esta estrategia agrega diferentes técnicas de investigación social, 

definidas de acuerdo con cada etapa del proceso de investigación. A partir del análisis de los 

contenidos científicos publicados en los periódicos estatales, fue posible verificar que esas 

Instituciones de Enseñanza Superior (IES) públicas aún no ocupan lugar relevante en eses 

vehículos, lo que puede ser justificado por la inadecuación de lenguaje o canales de 

relacionamiento, así como por la necesidad de una política de divulgación más eficiente. El 

mapeo de los portales y canales de medias sociales institucionales evidenció que la utilización 

de eses vehículos aún puede ser mejor dinamizada. Por fin, las conclusiones apuntan que 

diferencias culturales e institucionales entre las dos IES no posibilitan la adopción de una 

Política de Comunicación Científica integrada, común entre UFMT y Unemat. Lo que puede 

ser considerado es el desenvolvimiento de acciones para la dinamización de esas instituciones 

en el ámbito del Sistema Estatal de CT&I. 

 

 

 

Palabras clave: Comunicación, comunicación institucional, comunicación de la ciência, 

periodismo especializado, universidad. 
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ABSTRACT 

 

Institutional Communication and University: guidelines for science divulgation in Mato 

Grosso 

 

The study aims to identify the initiatives of Science Divulgation undertaken by the Federal 

University of Mato Grosso (Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT) and the University 

of the State of Mato Grosso (Universidade do Estado do Mato Grosso - Unemat), with goals to 

updating and improvement of institutional communication, increased interaction with 

interlocutors and strengthening of the state's image as a producer of Science, Technology and 

Innovation (Ciência, Tecnologia e Inovação - CT & I). Bibliographical and documentary 

researches, priority areas for scientific development and dissemination have been undertaken; 

interviews; image audit in the state media; diagnosis of the main scientific journalism products 

developed by UFMT and Unemat, as well as joint initiatives (Fapemat Ciência magazine and 

Rede de Dilvulgação Científica - Science Communication Network). The investigative method 

adopted can be characterized as Participant Observation, concieved in close association with 

problem solving, awareness taking or production of new knowledges (THIOLLENT, 1996, 

1997). This strategy combines different techniques of social research, defined according to each 

stage of the investigation process. From the analysis of the scientific content published in state 

newspapers, it was possible to verify that these public Higher Education Institutions (HEI) do 

not occupy relevant place in such vehicles yet, which can be justified by the inadequacy of 

language or relationship channels, as well as by the necessity of a more efficient policy of 

divulgation. The mapping of the portals and institutional social media channels showed that the 

use of these vehicles can be better dynamized. Finally, the conclusions indicate that cultural 

and institutional differences between the two Higher Education Institutions make not viable the 

adoption of an integrated Policy of Scientific Communication, that is common between UFMT 

and Unemat. The development of actions for the dynamization of the divulgation of these 

institutions can be considered in the ambit of the State System of Science, Technology & 

Innovation. 

 

 

 

Key words: Communication, institutional communication, scientific divulgation, specialized 

journalism, university. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo visa identificar as tendências nos processos de Comunicação Institucional e 

de Divulgação Científica nas principais instituições de ensino e pesquisa públicas do estado de 

Mato Grosso, tencionando a atualização e o aperfeiçoamento da forma de gestão da 

comunicação institucional, com vistas à construção de políticas efetivas que propiciem maior 

interação com seus interlocutores e fortalecimento da imagem do estado como produtor de 

C&T. 

Mato Grosso, assim como as demais regiões periféricas do País, tem experimentado 

desafios na atração, formação e retenção de profissionais qualificados. Nesse contexto, 

destacam-se as duas maiores Instituições de Ensino Superior públicas consolidadas 

regionalmente, a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a Universidade do Estado de 

Mato Grosso (Unemat), que congregam quase a totalidade de doutores em atuação no estado. 

A UFMT, criada em 1970, tem viabilizado ações para a ampliação da graduação, 

consolidação da pós-graduação e incremento da produção científica. Dados relativos a 2014 

apontam que a Universidade desenvolve 111 cursos de licenciatura e bacharelado, 41 

mestrados, 15 doutorados próprios e oito interinstitucionais. “A última avaliação trienal da 

Capes demonstra que os esforços institucionais têm dado resultados positivos, com o aumento 

no número de Programas notas 4 e 5” (UFMT, 2014, p. 40). Mais de 93% dos 1.769 professores 

da instituição são pós-graduados, atuando no desenvolvimento de 464 projetos de pesquisa e 

327 grupos registrados (UFMT, 2015b; MEC, 2014). 

Já a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), fundada em 1978, oferta 60 

cursos de graduação regulares e 64 em modalidades diferenciadas (Programa de Licenciaturas 

Parceladas, Educação Indígena, UAB e Parfor). São desenvolvidos quatro doutorados 

institucionais, dois interinstitucionais e 11 programas de mestrado. Investimentos próprios e 

cooperações com Capes, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat) 

e Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) têm redundado na 

qualificação docente e no fortalecimento da pesquisa e pós-graduação. Em 2014, a Unemat 

registrou 847 professores efetivos, sendo 353 doutores e 385 mestres, o que permitiu a 

consolidação de 105 grupos de pesquisa e a institucionalização de 278 projetos de pesquisa 

(UNEMAT, 2014).  

No quadro a seguir (Quadro 1), apresento de forma esquemática, os principais números 

relativos à estrutura física, humana e de pesquisa das duas universidades. 
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UNEMAT EM NÚMEROS UFMT EM NÚMEROS 

Câmpus: 13 

Núcleos: 15 

Cursos graduação: 124 

Acadêmicos: 14.092 

Docentes: 847 

Técnicos: 492 

Mestrados: 11 

Doutorados: 6 

Projetos de pesquisa: 278  

Grupos de pesquisa: 105 

Câmpus: 5 

Núcleos: 24 

Cursos graduação: 111 

Acadêmicos: 21.000 

Docentes: 1.769 

Técnicos: 1.544 

Mestrados: 41 

Doutorados: 15 

Projetos de pesquisa: 464 

Grupos de pesquisa: 327 

 
Quadro 1. Números relativos à estrutura física, humana e de pesquisa da Unemat e UFMT. Fonte: 

construído pela autora, com base em UFMT (2015b) e Unemat (2014).  

 

Apesar desses avanços, ambas as instituições, enquanto centros de produção de ciência 

e tecnologia, ainda necessitam canalizar suas potencialidades no sentido da prestação de 

serviços à comunidade, procurando irradiar, entre a opinião pública, pesquisas, debates e 

progressos que geram nessas áreas.  

Detentor de expressiva riqueza e diversidade ecológica, cultural, socioambiental e uma 

das economias que mais crescem no Brasil, o estado de Mato Grosso ilustra o cenário nacional 

de assimetrias estaduais e inter-regionais no tocante ao desenvolvimento e financiamento em 

Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). Cristalizam-se estratégias deliberadas do governo 

federal, visando reverter o quadro de desequilíbrios para o desempenho de uma política 

científica brasileira, entretanto esse ainda permanece um dos maiores desafios da área. 

No estado, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso (Fapemat) é a entidade 

responsável pelo apoio, estímulo e fomento à pesquisa. A Constituição Estadual prevê repasses 

anuais na ordem de 0,5% a 1% da receita proveniente de impostos. Já a Lei de criação da 

Fundação fixa o mínimo em 2% do arrecadado (MATO GROSSO, 1994). Entretanto, após 

sucessivas reversões econômicas e orçamentárias, o valor executado pela entidade não 

ultrapassou R$ 13 milhões, no ano de 2014, valor correspondente a 52% do seu orçamento total 

(FAPEMAT, 2015).   

Por outro lado, observa-se que o capital empregado na comunicação pública da ciência 

tem crescido, notadamente na área de pesquisas sobre a divulgação científica na mídia. 

Números da Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social (Ceais), órgão do 

Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), mostram que, de 2003 a 2008, foram destinados 

cerca de R$ 378 milhões ao Plano de Ação de Desenvolvimento Social e Popularização de 

C&T. 
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Os recursos são, porém, distribuídos de forma assimétrica entre as regiões do país: 

Sudeste (54,7%); Nordeste (30,2%); Centro-Oeste (8,9%); Sul (5,7%); e Norte (0,55%), 

conforme salientou Caldas (2011). Com relação à alocação desses subsídios em ações de 

desenvolvimento social e popularização da CT&I, o panorama também evidencia grande 

disparidade nas ações de governo. O referido documento aponta que os estados do Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Distrito Federal, São Paulo, Paraíba e Rio Grande do Norte 

concentraram mais de 70% dos financiamentos públicos federais. Na outra ponta dessa partilha, 

Mato Grosso recebeu tão poucos recursos que equivalem a menos de 1% do montante, número 

comparável a Roraima, Pará e Tocantins (UDERMAN; ROCHA, 2009).  

Diante desse cenário marcado, por um lado, por desequilíbrios evidenciados pelo 

cenário nacional de financiamento e desenvolvimento da C&T e, por outro, por iniciativas para 

a consolidação da ciência regional, cabe questionar: Como o estado vem estruturando ações de 

divulgação da ciência e tecnologia e, mais especificamente, o jornalismo científico, a fim de 

dar visibilidade à produção regional e contribuir para uma cultura científica? Considerando a 

política de comunicação um processo organizacional singular, como estabelecer diretrizes 

conjuntas de comunicação científica para as instituições promotoras de pesquisa de Mato 

Grosso, notadamente a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT), com vistas a divulgar a produção regional e fortalecer a 

imagem do estado como produtor de ciência e tecnologia? Lanço-me nesta investigação, 

respaldada pelas seguintes hipóteses:  

• Apesar das diferenças culturais e institucionais, é possível fixar diretrizes 

conjuntas para a divulgação científica que contemplem conceito, princípios, 

valores, diretrizes e procedimentos, entre UFMT e Unemat, induzidas por ações 

de Estado, via Fundação de Amparo (Fapemat). 

• As universidades públicas de MT não ocupam lugar relevante em pautas sobre 

CT&I na mídia estadual. 

• Os veículos institucionais existentes não contribuem para divulgar as pesquisas 

realizadas nas universidades em atuação no estado. 

• Nas instituições de pesquisa de Mato Grosso não há um trabalho integrado de 

comunicação científica, nelas só existindo projetos e iniciativas pontuais, sem 

planejamento prévio. 

Para responder a essas inquietações iniciais, fez-se estabelecer alguns objetivos mais 

específicos, dentre os quais: 
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• Mapear iniciativas ou programas localizados para divulgação da Ciência, 

Tecnologia e Inovação no estado de Mato Grosso; 

• Analisar a divulgação de notícias sobre C&T nos principais jornais estaduais e 

sua contribuição para a visibilidade científica regional; 

• Avaliar a produção de conteúdo dos sites institucionais da UFMT, Unemat, e 

sua contribuição para a divulgação da C&T; 

• Mensurar os canais de mídias sociais oficiais das instituições e o espaço 

dedicado à divulgação científica; 

• Investigar os programas/ações desenvolvidos em conjunto entre as instituições 

de pesquisa e fomento selecionadas com vistas à divulgação científica, tais 

como, Revista Fapemat Ciência e Rede de Divulgação Científica; 

• Mapear diretrizes de comunicação em desenvolvimento e/ou ações para a sua 

consolidação, na UFMT, Unemat e Fapemat; 

• Diagnosticar as áreas prioritárias da produção científica em Mato Grosso. 

A estratégia de investigação adotada neste trabalho pode ser caracterizada como 

Pesquisa Participante, assim definida: 

 

Um dos principais objetivos dessas propostas consiste em dar aos 

pesquisadores e grupos de participantes os meios de se tornarem capazes de 

responder com maior eficiência aos problemas da situação em que vivem, em 

particular sob forma de diretrizes de ação transformadora. Trata-se de facilitar 

a busca de soluções aos problemas reais para os quais os procedimentos 

convencionais têm pouco contribuído (THIOLLENT, 1996, p. 8). 

 

Dessa forma, a pesquisa participante objetiva possibilitar um relacionamento dialético 

entre teoria e prática, utilizando-se de diferentes métodos e técnicas, de acordo com a situação 

investigada, valendo-se de diagnósticos de situação, avaliações, planejamento, levantamento de 

dados pré-existentes, resolução de problemas, divulgação de resultados (BALDISSERA, 2001; 

BECKER, 1997; GIL, 1999; PERUZZO, 2008; THIOLLENT, 1996, 1997; TOLEDO e 

JACOBI, 2013). 

As diferentes etapas devem ser articuladas e, neste estudo, vão se desenvolver 

priorizando as seguintes estratégias: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental sobre 

possíveis políticas de comunicação implementadas ou em construção nas IES públicas de Mato 

Grosso e em âmbito nacional, áreas prioritárias de fomento e disseminação de pesquisa, ciência 

e tecnologia do Estado, realização de entrevistas e aplicação de formulários estruturados e 
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semiestruturados, auditoria de imagem na mídia estadual, diagnóstico da situação atual da 

comunicação nas instituições de C&T do estado. 

A proposta básica deste trabalho, saliento novamente, está relacionada com a 

comunicação científica das universidades públicas em atuação no estado de Mato Grosso, 

enfocando, sobretudo, a importância do seu planejamento e a necessidade de um sistema 

adequado que possa propiciar maior divulgação de sua produção científica.  

Para desenvolver o tema, esta Tese divide-se em seis capítulos. No primeiro, 

“Comunicação institucional e difusão científica: conceitos e tendências”, traço uma delimitação 

teórico-conceitual que contribuirá para embasar a pesquisa e nortear os capítulos que se 

seguirão. Inicialmente, são tratados aspectos gerais da comunicação nas organizações e sua 

estruturação sob uma perspectiva estratégica e integrada, com ênfase às atividades de 

planejamento como um sistema de inteligência empresarial. Para tanto, utilizarei de discussões 

empreendidas por autores como Argenti (2006), Bueno (2014, 2009, 2005, 2003), Goldhaber 

(1991), Kunsch (2009, 2003, 1992); Nassar (2005); Neves (2000); Vasconcelos (2009), dentre 

outros.   

Em seguida, vou definir as distintas atividades que concretizam a “Difusão da produção 

científica”, buscando elucidar os campos e limites conceituais de termos como difusão, 

comunicação (ou disseminação) e divulgação da produção científica. Também discutirei os 

desafios e perspectivas para a divulgação da informação científica no campo jornalístico. Serão 

utilizados autores como Bueno (2014, 2010, 1985, 1984, 1972), Burkett (1990), Caldas (2011, 

2010), Calvo Hernando (1982), Duarte (2004), Esteve Ramírez (1999), Marques de Melo 

(2006, 1992), Pasquali (1978), Porto (2010, 2009), Quesada Pérez (1998), Kunsch (1992). 

Construído esse cenário teórico e conceitual inicial, vou mapear as iniciativas de 

implementação de Políticas de Comunicação em instituições de ensino e pesquisa no Brasil. 

Além de cases precursores no país, como da multinacional Rhodia e da Política de 

Comunicação da Embrapa, serão identificadas novas perspectivas que vêm sendo estruturadas, 

no âmbito de diferentes universidades e institutos federais de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica. Essas iniciativas revelam-se extremamente ricas e contribuirão para embasar a 

discussão de diretrizes para uma Política de Comunicação com vistas à divulgação científica 

das instituições de Mato Grosso.  

A seguir, no Capítulo 2, “Primeiros diálogos: pesquisa participante como estratégia 

metodológica”, apresentarei conceitos e aspectos a serem observados na construção de uma 

pesquisa científica qualitativa que toma, por base metodológica, preceitos da Pesquisa 

Participante. Tal opção permitiu que o fenômeno fosse mais bem compreendido no contexto 
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em que ocorre e do qual é parte, podendo ser analisado numa perspectiva integrada em sua 

dinâmica própria. Com esse objetivo fui a campo, buscando captar as realidades, a partir da 

perspectiva das pessoas nela envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes.  

Após delineamento inicial do quadro referencial e metodológico, busquei, no Capítulo 

3, “CT&I no estado de Mato Grosso”, elucidar as áreas prioritárias para desenvolvimento 

científico em Mato Grosso, assim como apontar a inserção das universidades (UFMT e Unemat) 

no Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. Aqui avanço no estudo das IES 

como organizações com características, objetivos, tipologias e finalidades próprias, que 

necessitam da comunicação como parte do seu corpo organizacional.  

Já no capítulo 4, “Diagnóstico: Jornalismo Científico em Mato Grosso”, avaliarei o 

espaço destinado à cobertura de pautas sobre Ciência, Tecnologia e Inovação, nos principais 

jornais de circulação estadual, “Diário de Cuiabá” e “A Gazeta”, visando identificar tendências 

na cobertura, atores envolvidos, temáticas abordadas, áreas de conhecimento e espaço dedicado 

às universidades públicas. Também vou mapear os principais veículos de comunicação 

institucional de cada IES para, então, analisar as temáticas científica que UFMT e Unemat 

divulgam em seus portais e nos canais de mídias sociais, visando detectar o espaço dedicado às 

suas competências de pesquisa, tecnologia e inovação. Incluem-se, aqui, as iniciativas de 

divulgação conjunta, viabilizadas por meio da revista online de jornalismo científico Fapemat 

Ciência e Rede de Divulgação Científica de Mato Grosso. 

No Capítulo 5, “Diretrizes para uma Política de Comunicação científica para o estado 

de Mato Grosso”, serão sistematizados os principais conceitos estruturantes da política, na 

percepção de diferentes atores sociais envolvidos no processo. Por meio da sistematização de 

entrevistas, pesquisa bibliográfica e documental, buscarei traçar conceitos relativos aos 

objetivos, diretrizes, responsabilidades do setor de comunicação, públicos de interesse, focos 

básicos da comunicação, além da caracterização da ciência, tecnologia e inovação e, assim, 

avanços e desafios na Divulgação Científica de cada IES.  

Por fim, no Capítulo 6, “Construindo uma Política de Comunicação científica”, serão 

apontadas as principais diretrizes a serem consideradas na elaboração de um documento 

norteador. 

Pesquisa nacional promovida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT, 2010) 

apontou que os temas ligados à ciência e tecnologia aparecem em quinto lugar na lista de 

interesse dos brasileiros tendo, à frente, esporte, moda, economia e religião. Tal desinteresse é 

justificado pelo “não entendimento” e “falta de tempo”. Outro dado relevante trazido pelo 

documento é no tocante à fonte de informação utilizada. Dentre os entrevistados, 15% 
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afirmaram se informar com frequência sobre o assunto pela TV, 12% por jornais, outros 12% 

por revistas e 9% pela internet. 

Os dados acima apontados reforçam a responsabilidade dos meios de comunicação 

na popularização de temas ligados à Ciência e Tecnologia e, ao mesmo tempo, demonstram que 

os veículos ainda não encontraram o formato adequado para comunicar tais pautas ao seu 

público. Além de outros fatores socioculturais determinantes, isso pode ser explicado por uma 

divulgação insuficiente, distanciamento da linguagem e a falta de conexão entre ciência, 

tecnologia e a realidade das pessoas.  

A sociedade exige mais das instituições promotoras de ciência e tecnologia e cobra 

delas compromissos que se estendam para além da formação superior, do diploma universitário 

e do financiamento à pesquisa, mas uma contribuição efetiva da melhoria da qualidade de vida 

da coletividade e democratização do acesso aos bens educacionais. 

Ao mesmo tempo, a relação entre governo e sociedade vive, nesse novo contexto, 

sob uma lógica de legitimação. Diante da complexidade dos desafios enfrentados pela ciência 

e pela gestão dos serviços do Estado, surgem novas formas de se produzir, tratar e difundir os 

conhecimentos gerados, o que faz com que as instituições públicas necessitem atualizar suas 

formas de gerir a comunicação.  

Esse cenário põe em evidência um processo amplo de transformação do setor 

educacional e de fomento à pesquisa, obrigando essas instituições a reverem sua missão e 

processos, com vistas à melhoria do nível dos serviços prestados, além de imprimir uma nova 

dinâmica em suas operações, como forma de diferenciação. “Responder aos desafios da 

contemporaneidade, agregando valor aos serviços prestados e oferecendo educação de 

qualidade, democrática e inclusiva, é o papel precípuo das instituições de Ensino Superior” 

(AMARAL; VERGARA, 2011, p. 8). 

Cabe ressaltar que ainda é difícil encontrar exemplos concretos de políticas de 

comunicação no Brasil e, da mesma forma, literatura sobre essa área em específico. Bueno 

(2014b) explica que essa produção fica restrita por práticas ligadas à cultura empresarial. 

Apenas em ambientes onde a comunicação tem papel estratégico e está intrinsecamente ligada 

aos processos de gestão também estratégica é possível definir valores e diretrizes de 

comunicação e assumi-los de forma comprometida.  

Os interesses e motivações que me levaram ao tema deste projeto foram sendo 

fomentados, na medida em que minha rotina de trabalho como Jornalista e profissional, junto à 

Coordenadoria de Comunicação da Universidade do Estado de Mato Grosso, vem me 

confrontando e provocando com grandes e constantes desafios empíricos, conceituais e 
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materiais. Ao mesmo tempo, vislumbro novas possibilidades para a divulgação da Ciência e 

Tecnologia em um estado ainda periférico, mas com investimentos crescentes e maturação da 

pesquisa em diferentes áreas do conhecimento, notadamente Agronomia, Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Sustentável, Saúde Coletiva, dentre outras.  

O trabalho desenvolvido nessa instituição, além de me permitir um rico intercâmbio 

de saberes e experiências com os colegas em atuação nas diferentes instituições de ensino e 

pesquisa, aproximou-me do tema da divulgação da Ciência e Tecnologia, especialmente no que 

se refere à postura dos governos, ao tipo de programa empreendido, aos atores sociais 

envolvidos, aos mecanismos de avaliação e à formulação de iniciativas de trabalhos 

colaborativos. 
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Capítulo 1 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DIFUSÃO 

CIENTÍFICA: CONCEITOS E TENDÊNCIAS 

 

A proposta básica deste nosso trabalho está relacionada com a comunicação científica 

das universidades públicas em atuação no estado de Mato Grosso, enfocando, sobretudo, a 

importância do seu planejamento e a necessidade de um sistema adequado que possa propiciar 

maior divulgação de sua produção científica. Neste capítulo, o olhar se concentra nas atividades 

de planejamento da comunicação empresarial como um sistema estratégico e integrado. 

A comunicação organizacional assume, na sociedade de hoje, uma importância nunca 

vista. A velocidade das mudanças que ocorrem em todos os campos impele a um novo 

comportamento das empresas perante a opinião pública. Elas passam a se preocupar mais com 

as reações sociais, com os acontecimentos políticos e com os fatos econômicos mundiais. E, 

nesse contexto, a imagem pública das organizações passa a representar um fator estratégico tão 

importante quanto os produtos e serviços. A comunicação ocorre, não mais por meio de algo 

que se diz para um público passivo, mas pela qualidade das relações estabelecidas com esses 

atores e pela credibilidade gerada por uma rede de relações articuladas pela empresa com seus 

distintos públicos.  

Assim, as organizações não podem se pautar por uma política de indiferença, fechando-

se para o que ocorre no mundo. Elas têm que assumir posturas cada vez mais claras, definidas 

e precisas. “E isto só é possível com a comunicação, que deve receber delas o espaço merecido 

nas suas estruturas funcionais” (KUNSCH, 1992, p. 86). Dessa forma, a comunicação 

organizacional necessita ser entendida, de maneira integral, como elemento que atravessa todas 

as ações de uma empresa e que configura, de forma permanente, a construção de sua cultura e 

identidade. No Brasil, apesar de uma grande maioria das organizações já haver despertado para 

a importância de um sistema organizado de comunicação, nem todas o adotam na prática.  

 

Encontramos ainda muitas organizações privadas, públicas, entidades de 

classe, ONGs etc. fazendo uma comunicação parcial, fragmentada, contando 

tão-somente com uma assessoria de imprensa, sem a preocupação de 

estabelecer uma política global de comunicação, ou, então, contratando uma 

agência de propaganda apenas para criar, produzir e veicular anúncios, sem 

uma proposta definida de comunicação para seus públicos (KUNSCH, 2003, 

p. 84). 
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Não existe organização sem uma prática comunicativa, ainda que os seus processos não 

sejam institucionalizados. A autora supracitada identifica três realidades distintas da concepção 

da comunicação em contexto empresarial brasileiro: 1) Concepção da comunicação como valor 

estratégico, fazendo nela grandes investimentos; 2) Comunicação apenas na esfera tática: 

divulgação por meio de assessoria de imprensa, mas sem uma perspectiva mais clara quanto a 

diretrizes e estratégias; 3) Comunicação improvisada, feita “por qualquer um”, sem valorizar o 

profissional da área. 

Grande parte das organizações públicas e privadas e, no meio delas, a maioria das 

universidades, ainda não descobriram a comunicação, esse “poder expressivo” (TORQUATO, 

1986, p. 17), que é capaz de renovar o seu ambiente, facilitar as suas relacões e colaborar para 

a eficácia de suas realizações.  

Isso é evidenciado pelo fato de que, em muitas organizações, ainda não há um setor 

especializado de comunicação, ao lado de outras áreas tradicionais, como finanças, 

desenvolvimento, produção e administração de pessoal. “O que existe, em muitos casos, é uma 

estrutura parcial de comunicação, com serviços fragmentados e sem uma política mais definida” 

(KUNSCH, 1992, p. 86). Dessa forma, não basta haver uma estrutura de comunicação nas 

organizações, faz-se necessário que ela atue de maneira mais abrangente, planejada, sob uma 

perspectiva de comunicação integrada.  

 

1.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

 

    No Brasil, o campo da Comunicação Institucional evoluiu nas últimas décadas, de 

reflexões operacionais sobre o Jornalismo Empresarial, produzido no contexto da administração 

científica e de uma sociedade política e economicamente fechada, para uma comunicação que 

deve ser produzida para uma sociedade aberta, em termos comportamentais, e mais complexa 

no que tange aos desafios econômicos, sociais e ecológicos. 

Dessa forma, para se superar os limites da comunicação empresarial tradicional e dos 

enfoques instrumentais da comunicação organizacional, é necessário que se entenda a 

comunicação como um processo estratégico para a ação em uma realidade plural, dinâmica e 

complexa, que visa à provocação de comportamentos inovadores, criativos e dinâmicos do 

ponto de vista estratégico e que funciona, de maneira democrática, como disseminadora dos 

objetivos e dos valores culturais da empresa para públicos internos e externos. 
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O professor Wilson da Costa Bueno (2009, p. 3-4) assim define a comunicação 

institucional e empresarial1:  

 

[...] conjunto integrado de ações, estratégias, planos, políticas e produtos 

planejados e desenvolvidos por uma organização para estabelecer a relação 

permanente e sistemática com todos os seus públicos de interesse. 

 

 Vê-se então que, para além do operacional, a Comunicação Institucional compreende 

um conjunto complexo e integrado de atividades desenvolvidas para reforçar a imagem de uma 

empresa ou entidade (sindicato, órgãos governamentais, ONGs, associações, universidades) 

junto aos seus públicos de interesse (consumidores, empregados, formadores de opinião, classe 

política ou empresarial, acionistas, comunidade acadêmica ou financeira, jornalistas) ou junto 

à opinião pública.   

Nessa perspectiva, a comunicação assume um papel fundamental na absorção e 

divulgação dos novos paradigmas empresariais, podendo agir como poderosa ferramenta 

estratégica de gestão.  

 

Entender a organização como um ambiente comunicacional implica 

reconhecê-la nas múltiplas formas que tem de se apresentar aos seus diferentes 

públicos; implica, portanto, reconhecê-la como construtora de sentidos e de 

formas de ser que configuram a sociedade (CARDOSO, 2006, p. 1.132). 

 

Já Paulo Nassar (2009, p. 73), a conceitua como: 

[...] um metassistema social e tecnológico – que tem como objetivo de estudo 

os processos comunicacionais, no âmbito das empresas e das instituições, suas 

redes de relacionamento e sociedade-, definido dinamicamente a partir de suas 

inter-relações com os conhecimentos e as práticas das Ciências Sociais, das 

Ciências Humanas, das Ciências Exatas e das Ciências Biológicas. 

 

A Comunicação Institucional, então, é entendida como uma atividade dinâmica, 

construída e reconstruída a partir de uma dialética de distintos interlocutores e de sentidos 

constantemente negociados, nas inter-relações de distintos saberes e competências. Tais 

atividades tornam-se essenciais para a operação da entidade e estão intimamente vinculados às 

formas de significar, valorar e expressar uma organização, isto é, ao processo comunicacional 

                                                 
1
Emprego aqui o termo “Comunicação Institucional” de forma ampla, referindo-me a organizações púbicas e privadas. Nossas 

reflexões, portanto, dizem respeito às instituições em geral, conforme aproximação conceitual proposta por Kunsch (1992, 

2003). Em discussões sobre as definições de “Empresarial”, “Organizacional” “Corporativa” ou “Institucional” tomam corpo 

conforme as áreas e linhas de pesquisa. Não vou me ater aos limites conceituais de cada termo, por fugir aos objetivos desta 

Tese. Para ver mais: Bueno (2005, 2009, 2011); Kunsch (1992, 2003); Nassar (2008); Cardoso (2006), dentre outros. 



28 

 

e constitutivo da cultura da organização, de sua identidade, configurando imagens reconhecidas 

por seus diversos públicos internos e externos. Assim, novas dimensões para a comunicação 

organizacional a delimitam como um processo amplo, que se confunde com a própria estratégia 

da organização, e não a restringem a fenômenos internos da organização ligados a setores e 

departamentos.  

A comunicação organizacional abrange todas as formas e modalidades de comunicação 

utilizadas pela organização para relacionar-se e interagir com seus públicos 

(SCROFERNEKER, 2006).  

Dessa forma, além do público interno (recursos humanos, setores da organização, 

colaboradores) e das formas dirigidas (relações públicas, assessoria de comunicação, programas 

de incentivo), a comunicação organizacional também se encarrega de lidar com os públicos 

externos (clientes, outras organizações) inclusive por meio de comunicação massiva, caso da 

publicidade, marketing digital e promoção (CHRISTENSEN e CORNELISSEN, 2011; 

JOHNSON, 1992, 2000). 

O ambiente externo, não somente permite que a organização funcione, como também 

se modifique continuamente, demandando periodicamente uma reestruturação interna, 

inclusive de sua comunicação. Jones et al. (2004) destacam que, por serem as organizações 

entidades complexas, faz-se necessário considerá-las heterogêneas, especialmente no recente 

cenário marcado pela globalização, virtualização e forças de movimentos sociais.  

As crises por que eventualmente passam as organizações exemplificam a necessidade 

de usarem uma comunicação organizacional total e em rede junto aos públicos internos e 

stakeholders externos. A dinâmica do ambiente externo faz surgirem, desaparecerem e se 

modificarem organizações. Dessa forma, faz-se necessário, estudar a comunicação 

organizacional no contexto do mercado contemporâneo, principalmente considerar os novos 

tipos de organizações que emergem (CHRISTENSEN; CORNELISSEN, 2011).  

 

1.1.1 Planejamento estratégico da Comunicação Integrada 

 

A comunicação integrada diz respeito ao composto da comunicação organizacional que 

inclui, sinergicamente, a comunicação administrativa, a comunicação institucional e a 

comunicação mercadológica. Com um sistema integrado, os diversos setores comunicacionais 

de uma organização devem trabalhar de forma conjunta, considerando-se os objetivos gerais da 

organização e, ao mesmo tempo, respeitando os objetivos específicos de cada setor.  
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Nessa perspectiva, a comunicação organizacional vai muito além de um setor ou 

departamento que produz e transmite informações. Dessa forma, faz-se necessário possuir uma 

visão ampla e abrangente da complexidade da comunicação nas organizações.  

 

Temos que ver a comunicação como um fenômeno inerente à natureza das 

organizações e que acontece em diferentes dimensões, como a humana, 

instrumental e estratégica, e sob fortes influências conjunturais e dos 

contextos econômicos, sociais, políticos, culturais e tecnológicos (KUNSCH, 

2009, p. 113). 

 

Dessa forma, a autora defende uma filosofia da comunicação integrada e não-

fragmentada. 

 

Por filosofia da comunicação integrada entendemos as orientações que as 

organizações, por meio dos seus departamentos de comunicação, devem dar à 

tomada de decisões e à condução prática de todas as suas ações comunicativas. 

Isto é, aliada às políticas de comunicação estabelecidas, a filosofia deverá 

nortear os melhores caminhos para o cumprimento da missão e da visão 

(KUNSCH, 2003, p. 179). 

 

Para a professora Margarida Kunsch (2009), tal concepção passa por várias vertentes, 

formando o mix que denomina de Comunicação Organizacional Integrada: 

 Estuda o fenômeno comunicacional do agrupamento de pessoas que integram uma 

organização e a ela se ligam em torno de uma cultura e de objetivos comuns; 

 Busca compreender todo o sistema, funcionamento, processos, fluxos, redes, barreiras, 

meios, instrumentos, níveis de recepção da comunicação que é gerada no dia a dia da 

vida organizacional e as implicações que estão imersas nesse contexto; 

 Analisa as manifestações e expressões discursivas que se configuram nas diferentes 

modalidades comunicacionais de relacionamento com agentes, grupos internos e 

externos da organização.  

Dentro dessa perspectiva, a comunicação organizacional compreende o conjunto das 

diferentes modalidades comunicacionais que ocorrem nas organizações (Figura 1). 
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Figura 1. Comunicação organizacional integrada. Fonte: Kunsch (2009, p. 114), reformulado de sua 

acepção original em 1997 e 2003. 

 

No diagrama acima (Figura 1), Kunsch (2009) destaca as áreas fundamentais que 

integram a Comunicação Organizacional: 1) Comunicação Institucional: visa criar relações 

confiantes e construir reputação positiva com todo o universo de públicos e a sua natureza 

primordial é institucional; 2) Comunicação Mercadológica: objetiva persuadir o consumidor 

para adquirir um bem ou serviço, tem uma manifestação discursiva de natureza mercadológica; 

e 3) Comunicação Administrativa (ou comunicação interna). 

Segundo a autora, o fator determinante que direciona cada uma das modalidades da 

comunicação integrada é a natureza dessa comunicação, seus propósitos e segmento do público 

para os qual se destina. Cabe destacar que, na prática, essas ações comunicativas se misturam 

e se interconectam. Tal separação, conforme visto no diagrama acima (Figura 1), foi utilizada 

tão somente com objetivo didático. 

A importância da comunicação organizacional integrada reside no fato de ela permitir 

que se estabeleça uma política global, em função de uma coerência maior entre os diversos 

programas comunicacionais, uma linguagem comum entre setores da empresa e um 

comportamento organizacional homogêneo, além de se evitarem sobreposições de tarefas.  
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A Comunicação Organizacional, nessa perspectiva abrangente, é complexa. Ela deixa 

de ter uma função meramente tática e passa a ser considerada estratégica. Ou seja, deve ajudar 

as organizações no cumprimento de sua missão, na consecução dos objetivos globais, na fixação 

pública dos seus valores e nas ações para atingir seu ideário de visão no contexto de uma visão 

de mundo, sob a égide dos princípios éticos.  

Ressalte-se, ainda, que as ações comunicativas devem ser resultantes de um processo de 

planejamento estratégico, fundamentado em pesquisas, guiadas por uma filosofia e uma política 

de comunicação organizacional integrada que levem em conta as demandas, interesses e 

exigências dos públicos estratégicos e da sociedade.  

Em termos conceituais, o planejamento deve ser entendido como um processo técnico, 

racional, lógico e político e, dessa forma, como um ato de inteligência organizacional. Ele é 

dinâmico, complexo e abrangente, com características próprias, aplicações concretas. Como 

processo lógico, o planejamento se desenvolve ao longo de um conjunto de fases sucessivas, 

sistemáticas e interativas, que determinam o curso de ações a serem realizadas no presente, com 

vistas ao futuro.  

No contexto das organizações, o planejamento ocorre em três níveis: estratégico, tático 

e operacional. O planejamento estratégico ocupa o topo da pirâmide, ligado às grandes decisões 

das organizações, caracteriza-se como de longo prazo e em constante sintonia com o ambiente. 

Já o planejamento tático atua numa dimensão mais restrita e em curto prazo, mais específico e 

pontual, busca dar respostas às demandas mais imediatas, por meio de ações administrativas e 

técnicas eficientes. O planejamento operacional, por sua vez, é responsável pela formalização, 

por meio de documentos escritos, de todo o processo e das metodologias a serem adotadas.  

 Esses três tipos de planejamento coexistem e são interdependentes nas organizações. 

Todos são necessários e se complementam. Portanto, são indispensáveis e acontecem 

conjuntamente, tendo como referência fundamental os objetivos globais estabelecidos pelas 

organizações com vistas em sua sobrevivência no mercado e no cumprimento da sua missão na 

sociedade (KUNSCH, 2003). 

A seguir, vou apresentar definições gerais e relativas de cada uma dessas modalidades, 

elas serão mais bem trabalhadas no decorrer dos próximos capítulos e no contexto aplicado do 

planejamento de comunicação das principais IES do estado de Mato Grosso. 

Bueno (2014a, p. 37) lamenta que o espaço dado à comunicação nas empresas é 

concentrado nas perspectivas operacional, tática, “tarefeira’” quando, de fato, apresentaria um 

ganho se participasse das tomadas de decisão, por meio da gestão de inteligência e estratégias 
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empresariais. O autor enfatiza a necessidade de se ajustar o papel da comunicação como uma 

atividade efetivamente estratégica, de inteligência empresarial, e não somente operacional.  

Atualmente, a integração das áreas de gestão e comunicação apresenta-se como um 

caminho para o desenvolvimento das instituições e para o diálogo permanente entre a 

comunidade científica, sociedade e opinião pública. Dessa forma, faz-se necessária a adoção de 

uma noção estratégica da comunicação de que há a necessidade de distribuir a responsabilidade 

por diversos segmentos, compartilhar habilidades e conhecimentos produzidos nas 

universidades, formar uma rede que permita que os assuntos, pesquisas e saberes produzidos 

extrapolem os muros e círculos acadêmicos, existam e apareçam pela comunicação.   

Sob esse contexto, os novos paradigmas aplicados aos estudos organizacionais e 

estratégicos apontam que as organizações precisam estabelecer relações e modelos de gestão 

contemporâneos que contemplem, efetivamente, a visão sistêmica e relacional dos processos 

administrativos e da dinâmica institucional. Dessa forma, o planejamento é um processo que 

interfere na realidade para transformá-la e construí-la com características que se deseja. Sua 

materialização se dá em documentos visíveis, que são os planos, programas e projetos. 

A política de comunicação distingue-se do plano de comunicação, pois este assume uma 

característica prática, operacional, explicitando objetivos e metas a cumprir em um determinado 

período. O plano de comunicação flui da política de comunicação, que o baliza, e está focado 

em ações concretas para cumprimento de determinados objetivos (definição de canais de 

relacionamento com os públicos, desenvolvimento de ações para aumentar a visibilidade da 

organização na mídia, explicitação de posições da organização com respeito a temas 

controversos, dentre outros). 

Por outro lado, a Política de Comunicação pode ser assim definida:  

 

 Processo articulado de definição de valores, objetivos, diretrizes, normas e 

estruturas, que tem como finalidade orientar o desenvolvimento de ações, 

estratégias e produtos de comunicação para uma organização tendo em vista 

o seu relacionamento com os diversos públicos de interesse (BUENO, 2014, 

p. 310). 

 Conjunto de normas em que se fundamenta a atividade de comunicação 

institucional numa empresa. As perspectivas dessa política devem ser 

traçadas dentro de um objetivo que seja meta de todas as atividades e contra 

a qual não existam argumentos (RABAÇA, apud: KUNSCH, 2003, p. 336).  

 

Como se vê, a política de comunicação é um processo singular, em virtude do vínculo 

obrigatório com a cultura da organização, com a trajetória institucional, com a área de atuação, 
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com o corpo de dirigentes, docentes, funcionários em geral e acadêmicos, e com a experiência 

presente e passada no relacionamento com os stakeholders. 

No Brasil, algumas instituições já vêm se preocupando em definir, de maneira 

sistemática e competente, diretrizes gerais e específicas de comunicação, internamente 

pactuadas e explicitamente indicadas, de modo a construir uma autêntica política de 

comunicação. 

Segundo Bueno (2014b, 2005), as ações, estratégias e planos de comunicação estão 

respaldados em alguns pressupostos, nem sempre amplos ou adequados, que dependem mais 

do insight ou feeling de seus executivos do que de um esforço real para sistematizar conceitos 

e processos, consolidar posturas e projetar caminhos para o futuro.  

 

1.2  COMUNICAÇÃO DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

 

Ao abordar o papel da comunicação no âmbito público, distintos autores se esforçam 

para distinguir a comunicação pública da comunicação política e da comunicação 

governamental. Entretanto, a sua definição ainda é polissêmica e seu estudo ainda tem muitos 

caminhos a serem percorridos, principalmente no Brasil.  

Para Brandão (2007, 2006), a comunicação governamental visa à prestação de contas 

do governo à sociedade, tendo um caráter informativo, objetivando esclarecer as ações e 

práticas de governo. Já a comunicação política é associada ao marketing político, remetendo ao 

uso de estratégias de comunicação persuasiva e de convencimento. Além dessas, a pesquisadora 

identificou cinco diferentes áreas de conhecimento e atividade profissional que utilizam tal 

expressão, empregados com múltiplos significados, até mesmo conflitantes. São eles:  

1º. Comunicação Pública identificada com Comunicação Organizacional. Com 

esse sentido, a comunicação pública tem como objetivo primeiro o mercado e a construção de 

relacionamentos com os diversos públicos das corporações, com o intuito de vender - seja uma 

imagem, seja um produto, seja uma ideia, seja uma fé - e obter lucro financeiro, pessoal, em 

status ou poder. Para isso, será utilizado o arsenal de instrumentos e tecnologias de comunicação 

de massa, de grupo e interpessoal, técnicas de pesquisas diversas (opinião pública, mercado, 

clima organizacional) e o conjunto de conhecimentos e técnicas das áreas de marketing 

(BRANDÃO, 2006, p. 3). 

2º. Comunicação Pública identificada como Comunicação Científica. 

Comunicação Pública inserida no âmbito das discussões que dizem respeito à gestão das 
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questões públicas e pretende influir para a mudança de hábitos de segmentos de população, bem 

como na tomada de decisão política a respeito de assuntos da ciência que influenciam 

diretamente a vida do cidadão. 

Como se viu anteriormente, a produção e difusão do conhecimento científico 

incorporam preocupações sociais, políticas econômicas e corporativas que ultrapassam os 

limites da ciência pura e, dessa foram, obrigaram as instituições de pesquisa a estender a 

divulgação científica além do círculo de seus pares. “Seja como for, os serviços prestados por 

estes profissionais abarcam a noção de compromisso público e de prestação de contas à 

população, o que também explica sua identificação com a área de Comunicação Pública” 

(BRANDÃO, 2006, p. 5).  

3º Comunicação Pública identificada com Comunicação do Estado e/ou 

Governamental. A comunicação governamental pode ser entendida como Comunicação 

Pública, na medida em que ela é um instrumento de construção da agenda pública e direciona 

seu trabalho para a prestação de contas, o estímulo para o engajamento da população nas 

políticas adotadas, o reconhecimento das ações promovidas nos campos políticos, econômico e 

social, em suma provoca o debate público. Trata-se de uma forma legítima de um governo 

prestar contas e levar ao conhecimento da opinião pública os projetos, ações, atividades e 

políticas que realiza e que são de interesse público. 

Nessa perspectiva, a ação em Comunicação Pública pode ser movida por princípios 

fundamentais: democratização da informação, afinal todo cidadão deve ter acesso às 

informações relevantes para sua inserção na sociedade e exercício de seus direitos; a adoção da 

perspectiva do cidadão nos processos, já que a comunicação deve estar atenta ao sentimento, 

interesse e necessidades da população e, também, o estabelecimento de vias de mão dupla, por 

meio de canais de diálogo e interação entre a sociedade, seus diferentes segmentos e os 

governos. 

4º Comunicação Pública identificada com Comunicação Política. Este é o sentido 

histórico mais tradicional da expressão, advinda de uma tradição de estudos que analisaram a 

comunicação contraposta ao interesse público e o seu lugar na construção do espaço público. 

Pode-se identificar a área de Comunicação Política com Comunicação Pública a partir de dois 

enfoques. Em um deles, ela utiliza instrumentos e técnicas da comunicação para a expressão 

pública de ideias, crenças e posicionamentos políticos, tanto dos governos quanto dos partidos. 

De outro, diz respeito às disputas entre os proprietários de veículos e detentores das novas 

tecnologias de comunicações e o direito da sociedade a interferir e determinar conteúdos e o 
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acesso a esses veículos e tecnologias, em seu próprio benefício e não em benefício das 

empresas. 

5º Comunicação Pública identificada como estratégias de comunicação da 

sociedade civil organizada. Nesta acepção, entende-se a prática da comunicação a partir da 

consciência de que as responsabilidades públicas não são exclusivas dos governos, mas de toda 

a sociedade. São práticas de comunicação desenvolvidas por comunidades e membros do 

Terceiro Setor e de movimentos populares, também denominadas Comunicação Comunitária 

ou Alternativa.  

Dessa forma, dentre os múltiplos significados da expressão Comunicação Pública, é 

possível encontrar um ponto comum de entendimento que é aquele que diz respeito a um 

processo comunicativo que se instaura entre o Estado, o governo e a sociedade com o objetivo 

de informar para construir a cidadania. Quando a comunicação pública cumpre seu primeiro 

papel informativo, abre espaço para que exista diálogo e participação recíproca.  

 

Comunicação pública, então, deve ser compreendida com sentido mais amplo 

do que dar informação. Deve incluir a possibilidade de o cidadão ter pleno 

conhecimento da informação que lhe diz respeito, inclusive aquela que não 

busca por não saber que existe, a possibilidade de expressar suas posições com 

a certeza de que será ouvido com interesse e a perspectiva de participar 

ativamente, de obter orientação, educação e diálogo (DUARTE, 2007, p. 64).  

  

Assim, conforme concepções desse autor, com as quais me alinho, não basta apenas 

a divulgação das informações das instituições públicas, faz-se necessário propiciar uma troca, 

um debate em torno de assuntos de interesse e relevância pública, entre governo e sociedade.    

De acordo com Zémor (1995, p. 1), espera-se que a comunicação pública contribua 

para alimentar o conhecimento cívico, facilitar a ação pública e garantir o debate público. 

 

Se as finalidades da Comunicação Pública não devem estar dissociadas das 

finalidades das instituições públicas, suas funções são de: a) informar (levar 

ao conhecimento, prestar conta e valorizar); b) de ouvir as demandas, as 

expectativas, as interrogações e o debate público; c) de contribuir para 

assegurar a relação social (sentimento de pertencer ao coletivo, tomada de 

consciência do cidadão enquanto ator); d) e de acompanhar as mudanças, tanto 

as comportamentais quanto as da organização social (ZÉMOR, 1995, p. 1).  
 

Dessa forma, o desenvolvimento da comunicação, notadamente a do serviço público, 

é uma resposta à complexidade crescente das sociedades. Ela facilita a busca de significação, 

bem como a uma necessidade de relação. Esse pesquisador francês identificou quatro 
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modalidades de comunicação que integram uma organização pública, cada uma delas definida 

em função do ambiente a que se refere:  

Comunicação interna: envolvendo funcionários dos diversos departamentos, 

dirigentes. Nessa modalidade a comunicação deve referir-se à própria identidade da instituição, 

conscientizando o funcionário dos objetivos e finalidades da organização, melhorando a 

qualidade de suas condições de trabalho, mobilizando-o para o aperfeiçoamento de suas 

atividades e preparando-o adequadamente para a comunicação com os públicos externos. 

Disponibilização dos dados públicos: praticada com os usuários que se relacionam 

de forma direta com a organização (pessoas físicas, empresas e outras instituições públicas), 

buscando seus serviços. Nessa modalidade estão incluídos, tanto a recepção e prestação de 

esclarecimentos, como o acesso e a disponibilização de dados públicos, além da promoção dos 

serviços disponíveis oferecidos pela organização. 

Comunicação institucional: envolve as associações de classe, associações de 

consumidores e contribuintes, administrações de municípios, sindicatos, imprensa e mídia 

especializada. Essa modalidade de comunicação requer uma coordenação do discurso entre as 

campanhas publicitárias, as relações públicas, a assessoria de imprensa, enfim, todos os 

profissionais envolvidos com a visibilidade e imagem da organização pública.  

Comunicação política e marketing político: envolve formadores de opinião e o 

mundo político. Sua finalidade é acompanhar as modificações dos comportamentos sociais, as 

mudanças políticas e econômicas como um todo, e relacionando-se com interlocutores de todas 

as esferas governamentais e com a mídia, transmitindo uma imagem coerente de poder público, 

de atividade ligada ao interesse público. 

Entre os estudiosos que se empenharam em detalhar os âmbitos da comunicação da 

instituição pública, figura o pioneiro Stefano Rolando (1992, 2010), que identificou os tipos de 

comunicação institucional que ilustram os diversos âmbitos pragmáticos atuais e potenciais de 

intervenção. Esses tipos foram mais tarde agrupados em cinco áreas que, no Brasil, têm sido 

contempladas na publicidade oficial: a publicidade oficial, a publicidade de serviços específicos 

ou novos, a publicidade de atividades ou de funcionamento de estruturas de entes, instituições 

ou suas repartições e a publicidade de imagem e promoção (HASWANI, 2013). 

A comunicação da instituição pública é descrita como aquela realizada pela 

administração pública e por quaisquer entes envolvidos com o serviço público, cuja finalidade 

seja a organização de um sistema integrado de comunicação que garanta, em primeira instância, 

publicidade e compreensão das produções normativas e que assegure serviços de informação 

capazes de satisfazer específicas necessidades dos usuários.  
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A condição necessária é que essa atividade seja contínua, inserida em uma 

estratégia de intervenção com o objetivo de evitar risco de ações 

fragmentadas, não coordenadas e incoerentes, e que seja realizada por um 

quadro dotado de profissionalismo específico (HASWANI, 2013, p. 107). 
 

 

A atividade inclui, então, a comunicação institucional (destinada a promover a 

imagem das instituições) e a comunicação normativa (que veicula informações sobre as 

atividades decisórias). A pesquisadora aponta a ampliação dessa perspectiva, destacando a 

articulação da comunicação institucional em uma multiplicidade de funções, como direito, 

serviço, imagem, diálogo, conhecimento, organização.  

A comunicação da organização é vista, aí, como um processo que deve, antes de tudo, 

informar os cidadãos, garantindo o reconhecimento, não só formal, dos direitos a serem 

informados. Entre os resultados mais importantes desse processo, estaria a definição de uma 

imagem coordenada e complexa da administração como um todo,  

 
[...] imagem que dentro dela sensibiliza o quadro pessoal às escolhas e às 

estratégias do ente e orienta-o a trabalhar para a realização de um projeto, 

enquanto fora dela dá nova credibilidade à administração, que demonstra ser 

capaz de dialogar com os próprios cidadãos e com as mídias (HASWANI, 

2013, p. 107). 

 

Da informação, deve-se passar à construção de um diálogo, sabendo-se que não 

existe um cidadão médio, mas cidadãos diversos. É necessário, portanto, conhecer os públicos 

de referência, endereçando mensagens focadas e solicitando a possibilidade de resposta. 

 

1.2.1 Comunicação pública no Brasil 

 

No Brasil, em função da tradição política brasileira, houve uma imbricação da 

comunicação pública com a política institucionalizada, dotada de um forte viés autoritário. 

Conforme a pesquisadora Heloiza Helena Nobre (2013), tal confusão se mostrava presente no 

uso massivo do rádio durante a era Vargas, mantendo-se uma marca predominante no controle 

da imprensa após o golpe militar de 1964 e persistindo nas relações chamadas de mercado 

estabelecidas pelos governos da transição democrática.  

Dessa forma, as estruturas de comunicação criadas pelos governos foram concebidas 

mais como mecanismos de sustentação do poder central, por meio da adoção do foco de 

comunicação institucional e do marketing político, e menos como um direito de cidadania e 
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instrumento de participação e inclusão, com grande potencial educativo, cultural, mobilizador 

e de participação no processo decisório. 

Com o fim da censura e o processo de redemocratização, o panorama mudou, e os 

profissionais de comunicação das administrações públicas são desafiados a demonstrar as 

amplas possibilidades de a comunicação oferecer ajuda na interpretação da realidade e na 

revisão crítica dos valores da cultura organizacional. 

Os diferentes autores (BRANDÃO, 2006; DUARTE, 2007; HASWANI, 2013; 

MATOS, 2009; NOBRE, 2013; 2001) enumeram os desafios inerentes à estrutura 

organizacional e valores impregnados na cultura da instituição pública como dificuldades dos 

setores encarregados do planejamento, gestão e execução das ações de comunicação. Valores 

burocráticos e patrimoniais antagonizam-se com os novos valores gerenciais e modernos.  

Muitas vezes, os comunicadores se veem diante de interesses antagônicos à 

concepção estratégica de comunicação para a instituição, como, por exemplo, o interesse de 

chefes em divulgar determinados projetos e ações dos órgãos ou mesmo em promover 

iniciativas individuais, com o intuito de promoção pessoal. 

 Além dessas dificuldades, pode-se citar a tradição dessas instituições em divulgar 

somente via Assessoria de Imprensa e Publicidade Institucional, a falta de sinergia entre as mais 

diversas áreas da comunicação atuantes nos órgãos públicos e a pouca tradição dos profissionais 

de comunicação em planejar os relacionamentos e as ações institucionais, a fim de torna-las 

contínuas e duradouras.  

 

Por seu compromisso com o interesse público e poder de ação, os governos 

devem ser os principais indutores da CP, assumindo o compromisso de 

promover uma gestão aberta, qualificando canais, meios e recursos que 

permitam a viabilização da comunicação de interesse público e o 

envolvimento de todos os interessados (DUARTE, 2007, p. 68).  
 

 

O referido autor (DUARTE, 2011) propõe quatro eixos centrais que devem orientar 

o planejamento da ação dos agentes e instituições que lidam com a comunicação de interesse 

público:  

a) transparência: diz respeito a assumir compromisso com a atuação responsável no 

trato com as questões públicas, incluindo a oferta de informações, estímulo ao acesso, 

facilitação da fiscalização e a prestação de contas. Implica, também, a noção de assumir 

ferozmente a incorporação de valores éticos por todos os agentes públicos envolvidos;  
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b) acesso: a sociedade deve ter facilidade de obter informações, ser estimulada e 

orientada a buscá-las, a dar sua opinião, a fiscalizar e a influir na gestão daquilo que é público. 

Implica, assim, não apenas o atendimento, mas o atendimento adequado às necessidades de 

cada segmento de público, uma organização pedagógica que inclui desde linguagem adaptada, 

até o uso de artifícios de layout, diversidade de formatos, mídias, fluxos, horários e processos 

que permitam a interação adequada; 

c) interação: significa a criação, manutenção e fortalecimento de instrumentos de 

comunicação que viabilizem fluxos multilaterais, onde sejam respeitadas premissas para um 

diálogo equilibrado, simétrico, em que todos os envolvidos tenham igual direito e oportunidade 

de falar e serem ouvidos. Trata-se de estabelecer uma pedagogia da interação com a criação de 

produtos, serviços, ambientes e situações que permitam estimular e viabilizar o acesso, a 

compreensão, cooperação, participação e crítica; 

d) ouvidoria social: o interesse em conhecer e compreender a opinião pública e os 

diversos segmentos que a compõem é pressuposto para o atendimento às expectativas da 

sociedade. Adota as diferentes formas de pesquisa como referência e exige habilidade de 

compreender motivações, interesses, propostas e critérios de satisfação e assumir o 

compromisso de considerá-los como referência na ação. 

Como se vê, as tentativas de se entender a trajetória e os desafios da comunicação 

pública no Brasil têm sido feitas em meio a um processo de amadurecimento teórico e prático.  

 

1.3 DIFUSÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA  

 

Os campos da Ciência e Tecnologia (C&T) e da Comunicação se interligam, dentre 

outras maneiras, através do trabalho de divulgação científica realizado pelas assessorias de 

comunicação das instituições ligadas à pesquisa científica, como universidades, institutos, 

agências de fomento, fundações de amparo, secretarias e ministérios. 

Para Kunsch (1992, p. 27), as universidades têm o dever e, sobretudo, a responsabilidade 

social de reproduzir sua pesquisa, de forma aberta, a toda a sociedade. 

 

Não se justifica mais uma produção científica enclausurada em arquivos e 

prateleiras, com restrito acesso de uma minoria privilegiada. Um serviço de 

comunicação é o melhor caminho para a abertura de novos canais de diálogos 

e democracia, dentro e fora da universidade.  
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Em pesquisa conduzida junto a 84 universidades brasileiras, ainda em idos de 1988, a 

professora Margarida Kunsch (1992) constatou que as Instituições de Ensino Superior (IES) 

brasileiras, em geral, não possuíam uma política clara em relação à difusão de sua produção 

científica e de que somente algumas delas teriam a preocupação de investir nessa difusão, 

faltando em sua estrutura um sistema integrado de comunicação. Quase três décadas depois, os 

apontamentos contidos na referida pesquisa ainda são relevantes e atuais para se pensar como 

essas instituições divulgam ao grande público a ciência produzida no interior de seus muros 

acadêmicos.  

A comunicação (disseminação) científica, a divulgação científica e o jornalismo 

científico são, por vezes, confundidos em função da polissemia dos termos. Embora esses 

conceitos guardem semelhanças, já que os processos se reportam à difusão de informações em 

ciência, tecnologia e inovação (CT&I), pressupõem, em sua práxis, aspectos e propósitos 

distintos, que elucidarei a seguir.  

Acompanhando o próprio desenvolvimento da ciência e tecnologia, a divulgação 

científica tem evoluído ao longo do tempo, assumindo diferentes escopos informativos, 

educacionais, cívicos e sociais. 

O venezuelano Antonio Pasquali, ainda na década de 1978 (p. 200), propôs uma 

tipologia para a comunicação científica, que serve de base para maior elucidação dos termos. 

O pesquisador apresentou a seguinte definição: 

1) Difusão: informar, esparramar livremente. “Envio de mensagens elaboradas em 

códigos ou linguagens universalmente compreensíveis, dirigidos à totalidade do universo 

receptor em uma unidade geográfica, sociopolítica, cultural”. Dessa forma, a difusão científica 

compreenderia artigos escritos em linguagem jornalística, mas dirigidos a um segmento do 

público leitor. Estes estariam acessíveis a todos, mas não compreensíveis por todos. 

2) Disseminação: semear seletivamente no lugar mais apropriado. “Envio de 

mensagens elaboradas em linguagens especializadas, dirigidas a receptores seletivos e 

restritos”. Incluem-se, então, artigos publicados em jornal, nos quais se conservam a linguagem 

e a estrutura de argumentação peculiar a um campo de marcado do conhecimento e, portanto, 

só compreensível aos iniciados.  

3) Divulgação: vulgarizar, tornar acessível ao público. “Envio de mensagens 

elaboradas mediante a transcodificação de linguagens especializadas para linguagens 

compreensíveis à totalidade do universo receptor disponível”. As iniciativas desse tipo 

compreenderiam artigos escritos em linguagem didática, facilitando ao leitor leigo a 

compreensão de um determinado assunto. 
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Vê-se que, conforme definições acima, as atividades de difusão, disseminação e 

divulgação científicas estariam circunscritas a textos, cuja diferença residiria no tipo de 

linguagem e discurso empregados (utilização de recursos de transcodificação e didatização, 

linguagem jornalística, ou técnico-científica), e perfil do público (composto por leigos ou 

iniciados). Nota-se, por exemplo, que o referido autor ainda não faz menção à Comunicação 

Científica, termo atualmente difundido no Brasil. 

Apoiando-se nesses conceitos, o professor Wilson da Costa Bueno (1984, p. 14), na 

primeira tese de doutorado defendida no Brasil sobre Jornalismo Científico2, apresenta 

explicações mais claras sobre o âmbito de cada termo. O autor caracteriza a difusão científica 

como “[...] todo e qualquer processo ou recurso utilizado para veiculação de informações 

científicas e tecnológicas”. Sob tal perspectiva, a difusão tem um caráter mais amplo e inclui a 

disseminação e a divulgação científicas.  

O processo de disseminação da C&T é uma forma de escrita em que prevalece o código 

especializado dirigido a um público composto por especialistas, podendo ocorrer em dois 

níveis: intrapares e extrapares. Já a divulgação científica visa atingir um público amplo, não 

especializado, e prevê a utilização de recursos, técnicas e processos para a veiculação de 

informações científicas e tecnológicas ao público em geral.  

Tais conceitos, publicados originalmente em sua tese de doutorado (1984), foram por 

ele atualizados (BUENO, 2009, 2010), em função de mudanças ocorridas neste período nos 

universos da ciência, tecnologia e da comunicação. 

 

1.3.1 A Difusão Científica 

 

O conceito de difusão tem limites bastante amplos. Na prática, refere-se a todo e 

qualquer processo utilizado para veiculação de informações científicas e tecnológicas. Com 

essa amplitude, ele irá abranger uma gama de processos, ações, produtos ou canais, como 

periódicos científicos, bancos de dados em ciência, tecnologia e inovação, sistemas de 

informação acoplados aos institutos e centros de pesquisa, serviços de alerta das bibliotecas, as 

reuniões científicas (congressos, simpósios, seminários, workshops), páginas de ciência e 

tecnologia dos jornais e revistas, programas de rádio e televisão dedicados à ciência e 

                                                 
2
Tese defendida em 1985, na Universidade de São Paulo (USP), sob o título “Jornalismo Científico no Brasil: os 

compromissos de uma prática dependente”. Para ver mais: BUENO, 1984.  
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tecnologia, portais, sites e blogs que veiculam informações nessas áreas, livros didáticos ou 

acadêmicos, assim como o vídeo e documentário científicos. 

Nesse sentido, a difusão incorpora a divulgação científica, a comunicação (ou 

disseminação) científica e o próprio jornalismo científico, considerando como uma de suas 

especificidades. “O desdobramento do conceito favorecerá a compreensão de uma vasta 

tipologia e, ao mesmo tempo, permitirá localizar os diferentes momentos do processo de 

circulação de informações científicas e tecnológicas” (BUENO, 2009, p. 158). 

A difusão pode ser pensada em pelo menos dois níveis: segundo o nível do discurso (ou 

linguagem) em que as informações são elaboradas e segundo o perfil da audiência a que elas se 

destinam: 1) difusão para especialistas e 2) difusão para o leigo, o cidadão comum. No primeiro 

caso, a difusão se confunde com a comunicação (ou disseminação científica); no segundo, 

refere-se à divulgação científica (e ao jornalismo científico em particular). 

 

1.3.2 Comunicação Científica (Disseminação) 

 

O processo de comunicação (ou disseminação) da ciência e da tecnologia refere-se à 

transferência de informações científicas, tecnológicas ou associadas às inovações, elaboradas a 

partir de um discurso especializado e dirigidas a um público seleto, formado por especialistas 

(BUENO, 2009a). 

A comunicação (ou disseminação) da ciência e tecnologia comporta dois níveis: 1) 

intrapares e 2) extrapares. A comunicação intrapares diz respeito à circulação de informações 

científicas, tecnológicas e de inovação entre especialistas de uma área ou de áreas conexas. 

Engloba periódicos especializados ou reuniões científicas orientadas, organizadas segundo um 

limitado universo de interessados. Caracteriza-se por público especializado, conteúdo 

específico e código fechado. Dessa forma, essa modalidade dificilmente se realiza pelos meios 

de comunicação de massa, já que seria inacessível à maioria da audiência. 

A comunicação extrapares diz respeito à circulação de informações científicas e 

tecnológicas para especialistas que não se situam exclusivamente, por formação ou atuação 

específica, na área que é o objeto da disseminação. Compreende, nesse caso, um público 

especializado, embora não necessariamente num domínio específico. “De maneira geral, a 

comunicação extrapares define uma audiência que inclui várias especialidades, de tal modo que 

a revista de política científica se destina a uma gama imensa e diversificada de pesquisadores” 

(BUENO, 2009a, p. 159). 
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Mas não só nesse caso ocorre a comunicação extrapares. Temos que considerar também 

as situações em que, deliberadamente, são disseminadas informações especializadas em uma 

área ou tema determinados para públicos especializados, mas originalmente de outras áreas. 

 

1.3.3 Divulgação Científica  

 

A divulgação científica compreende a utilização de recursos, técnicas, processos e 

produtos (veículos ou canais) para a veiculação de informações científicas, tecnológicas ou 

associadas a inovações, destinada a um público leigo. Ela pressupõe um processo de 

recodificação, quer dizer, a transposição de uma linguagem especializada para uma linguagem 

não especializada, com o objetivo primordial de tornar o conteúdo acessível a uma vasta 

audiência. 

A divulgação científica não se restringe aos meios de comunicação de massa. 

Evidentemente, a expressão inclui os jornais, revistas, rádio, TV ou jornalismo online, mas 

também livros didáticos, palestras de cientistas ou pesquisadores abertas ao público leigo, uso 

de histórias em quadrinhos ou de folhetos para veiculação de informações científicas, 

determinadas campanhas publicitárias ou de educação, espetáculos de teatro com a temática de 

ciência e tecnologia e mesmo a literatura de cordel, dentre outros. 

Com base na tipologia proposta por Bueno (1984, 2009a, 2010, 2014), busco 

sistematizar as atividades que integram o processo de difusão da CT&I da seguinte maneira 

(Gráfico 1): 
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Gráfico 1. Atividades que integram processo de divulgação da CT&I. O modelo é a simplificação de um ciclo 

complexo, de que lanço mão para fins de descrição e análise. Fonte: construído pela autora, com base em BUENO 

(2009, 2010, 2014). 

 

Cabe ressaltar que, apesar desses conceitos guardarem diferenças, articulam-se num 

campo comum: processos, estratégias, técnicas e mecanismos de veiculação de fatos e de 

informações que se situam no universo da ciência, da tecnologia e da inovação. “Mais ainda: é 

preciso deixar explícito que vigora entre eles uma relação de inclusão ou de 

complementaridade, isto é, cada qual mantém com os demais uma relação estreita do tipo 

gênero-espécie” (BUENO, 2009a, p. 157). Vê-se que as diferentes atividades são 

complementares e devem atuar de forma articulada no sistema de difusão da ciência, tecnologia 

e inovação. 

A divulgação, como se vê, extrapola o território da mídia e se espalha por outros 

campos ou atividades, “cumprindo papel importante no processo de alfabetização científica” 

(BUENO, 2010, p. 04). Dessa forma, o Jornalismo Científico, caso particular da divulgação 

científica, destina-se ao cidadão comum e se caracteriza também por uma linguagem acessível. 
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Entretanto, incorpora instâncias adicionais de mediação, como o jornalista e as instituições de 

produção da notícia.  

 

1.3.4  Jornalismo Científico 

 

A crescente especialização da comunicação, tanto de meios, conteúdos, como de 

profissionais, representa uma das principais características da sociedade de informação. A 

especialização surge, de um lado, da necessidade do ser humano de delimitar o campo de sua 

investigação e conhecimento para obter maiores resultados. E, por outro, o constante avanço 

das tecnologias da informação tem facilitado o surgimento de novos canais que possibilitam 

uma maior difusão e segmentação das mensagens.  

Dessa forma, “[...] o aumento da demanda de qualidade e profissionalização exigida 

por parte dos receptores obriga as empresas jornalísticas a oferecer serviços informativos cada 

vez menos generalistas adaptando-se ao perfil e necessidades dos usuários” (ESTEVE 

RAMÍREZ, 1999, p. 7. Tradução minha). Os meios respondem a essa procura com diversas 

modalidades de especialização, tanto de canal, como de serviços e conteúdo específicos. 

Quesada Pérez (1998) aponta que o jornalismo especializado deve ser entendido como 

uma estrutura informativa que se desenvolve em resposta a uma tríplice especialização, 

característica do jornalismo moderno: a especialização por conteúdo, por setores de audiência 

e por meio de comunicação. Para a autora, o jornalismo especializado pode ser entendido como: 

 

[...] o resultado da aplicação minuciosa da metodologia jornalística aos 

múltiplos âmbitos temáticos que conformam a realidade social condicionada 

sempre pelo meio de comunicação que se utiliza como canal, para dar resposta 

aos interesses e necessidades das novas audiências setorizadas (QUESADA 

PÉREZ, 1998, p. 23. Tradução minha). 

 

Esteve Ramirez (1999), pesquisador espanhol, propõe classificar a oferta midiática de 

conteúdos especializados em três níveis diferenciados, segundo a audiência a que se dirige e ao 

tratamento dado à informação. Em primeiro lugar, encontra-se o nível de menor grau de 

especialização, dirigido a uma audiência mais generalista, como as sessões de jornais. O 

segundo nível compreende suplementos e cadernos especiais editados por meios impressos, 

assim como programas especiais de canais audiovisuais. O terceiro, inclui meios especializados 

que oferecem conteúdos monográficos relativos a determinada área temática, dirigidos a um 

setor específico da população, com conhecimentos suficientes sobre os temas.  
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Verifica-se, nos últimos anos, um grande aumento nas publicações especializadas 

sobre Ciência e Tecnologia em diferentes mídias, antes restritos à comunidade científica, 

publicações especializadas ou revistas técnicas. O jornalismo sobre C&T, mais comumente 

chamado de Jornalismo Científico, diz respeito à divulgação de assuntos relativos a áreas da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I), segundo os critérios e o sistema de produção 

jornalística. Nesse sentido, o pesquisador José Marques de Melo define esse campo do 

jornalismo como uma atividade social condicionada por determinantes organizacionais, da 

seguinte maneira: 

 

[...] processo social que se articula a partir da relação (periódica/noturna) entre 

organizações formais (editoras, emissoras) e coletivamente (públicos 

receptores) através de canais de difusão (jornal/revista/rádio/televisão/ 

cinema) que asseguram a transmissão de informações (atuais) de natureza 

científica e tecnológica em função de interesses e expectativas (universos 

culturais e ideológicos) (MARQUES DE MELO, 2003, p. 41). 

 

O Jornalismo Científico é definido por Thiollent como:  

 
[...] conjunto de atividades jornalísticas que são dedicadas a assuntos 

científicos e tecnológicos e direcionadas para o grande público não-

especializado por meio de diversas mídias: rádio, televisão, jornais 

especializados e outras publicações a nível de vulgarização (THIOLLENT, 

1982, p. 307).  

 

Dentre as características destacadas pelo autor supracitado, o jornalismo de temas de 

C&T, em diferentes plataformas, destina-se a um grande público não especializado. Tal 

perspectiva seria revista posteriormente, por Bueno (2009a), que relativiza essa ênfase nesse 

grande público. De fato, conforme níveis de especialização proposto por Esteve Ramirez 

(1999), destacado acima, veículos visam à popularização de temas de CT&I podem ser dirigidos 

a público bastante segmentado, com algum conhecimento sobre os temas ou públicos bem 

restritos, como publicações destinadas a um público infantil, juvenil ou não iniciadas. 

Os limites do jornalismo científico estão na especificidade do seu processo de 

captação, produção e edição de informações especializadas, não sendo decisivos, portanto, os 

veículos utilizados, as áreas de conhecimento sob cobertura e o nível de complexidade dos fatos 

e informações científicas. Nessa perspectiva inclui, desde o conjunto de informações úteis sobre 

práticas agrícolas ou sobre as vantagens do aleitamento materno ou da higiene pessoal, até a 

descrição de complexos processos ou técnicas utilizados nas chamadas fronteiras da ciência. 
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O professor Wilson Bueno (2009a, p. 161), embasando-se na tipologia proposta pelo 

alemão Otto Groth, destaca que JC se refere a um caso particular de divulgação que depende 

de parâmetros que tipificam a atividade jornalística, dentre os quais, periodicidade, atualidade, 

difusão coletiva, e experimenta manifestações diversas do processo de difusão.  

 

Na prática, isso significa dizer que ele se define pela atualidade, ocupando-se 

de fatos (eventos, descobertas), processos ou fontes (cientistas, pesquisadores, 

técnicos) que estejam diretamente relacionados com o momento presente; pela 

universalidade, abrigando os diferentes campos do conhecimento científico; 

pela periodicidade, mantendo o ritmo das publicações ou notícias/reportagens 

(os veículos jornalísticos em geral têm um ritmo de publicação regular, seja 

ele diário, semanal, mensal ou quase instantâneo como no jornalismo online) 

e pela difusão coletiva, ou seja, voltado para uma audiência ampla.  

 

Dessa forma, adoto neste trabalho a definição proposta por Bueno (2009a, p. 170) que, 

ao revisitar sua própria tese, descreve essa especialização do jornalismo como: 

[...] veiculação de fatos e informações de natureza científica e tecnológica ou 

associada à inovação, permitindo ao cidadão comum inteirar-se das novas 

descobertas da ciência e de suas implicações políticas, econômicas e 

socioculturais.  

Vê-se que tal concepção do JC amplia o entendimento da atividade, ao incorporar a 

dimensão da inovação e o papel do jornalismo como mediador dessas informações 

especializadas para público não especializado. 

 

a) Desafios do Jornalismo Científico  

Apesar dos avanços, o JC no Brasil ainda enfrenta problemas para se consolidar e 

atingir um patamar de igualdade com outras partes do mundo. Segundo o pesquisador Marques 

de Melo (2006, p. 116), essa especialização vem ocupando uma posição ainda marginal e 

atrofiada no País. Sentencia ele: 

 
A marginalidade advém do pequeno espaço que consegue conquistar no 

conjunto da superfície impressa dos jornais e revistas, ou do tempo reduzido 

que ocupa na programação do rádio e da TV. A atrofia ocorre porque 

geralmente a presença dos fatos científicos no noticiário cotidiano se faz sob 

o signo do fantástico, do pitoresco, do real, do sensacional, do inusitado. 

 

Um dos principais efeitos da superficialidade é o esvaziamento da opinião pública que 

acaba se desinteressando do tema por acreditar que se tratam de assuntos fora de seu alcance 
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ou sem solução. Dessa forma, o Jornalismo Científico brasileiro adquiriu algumas 

características, assim descritas pelo professor José Marques de Melo (2006): 

1) Mitologia da ciência: trata a ciência a partir da sacralidade da investigação e coloca 

o cientista no Olimpo. Dessa forma, contribui para reforçar estruturas de poder na ciência e não 

para democratizar o conhecimento; 

2) Neutralidade da ciência: ao manejar fatos e não processos, alimenta a ideia de 

neutralidade da ciência. A ciência aparece como algo independente, autônomo, não sendo 

apresentada como ação para a produção do conhecimento que depende das demais instâncias 

da sociedade.  

3) Preconceito da ciência: o jornalismo científico tem sido entendido e praticado como 

divulgador de fatos ligados às ciências básicas, deixando de lado as ciências humanas. “Quando 

muito, as ciências humanas conseguem eclodir no noticiário científico por meio de novas 

tecnologias criadas pela indústria: objetos pedagógicos, instrumentos psicológicos, recursos de 

comunicação”. 

Essas fragilidades do JC também são apontadas por Thiollent (1984). As principais 

críticas do autor residem no fato de a informação ser encenada de modo sensacionalista e 

fantástico. Segundo o pesquisador, os relatos obedecem às leis dos acontecimentos, 

privilegiando-se aspectos espetaculares em detrimento do conteúdo, ou às leis do mercado, na 

promoção de produtos e centros de pesquisa. 

Thiollent (1982, p. 310) ressalta que, 

 

Por tratar de assuntos científicos, o Jornalismo Científico não é menos 

‘ideológico’ do que as outras formas de jornalismo. Não escapa ao 

comprometimento. Além dos comprometimentos políticos ideológicos do 

‘progresso’, do ‘desenvolvimento’, do ‘Humanismo’, o Jornalismo Científico 

pode reproduzir ideologias ou filosofias internas ao campo científico, à 

concepção da neutralidade do conhecimento, do papel dos cientistas na 

sociedade, da relação entre ciência e poder. 

 

Burkett (1990) enumera alguns atributos para um fato científico virar notícia: conflito, 

proximidade, interesse humano, personalidade, além de satisfação das necessidades humanas 

de sobrevivência, conhecimento e bem-estar.  

Segundo Nilson Lage (2003), parte do JC é exercido em veículos voltados para a 

produção, como ocorre com os especializados em agricultura ou informática, áreas em que o 

usuário de tecnologia não é necessariamente especialista. Outra parte (em paleontologia, 

arqueologia, biologia marinha ou astrofísica, por exemplo) utiliza como elementos de atração 

a aventura e a competição, fascinantes não só para possíveis aventureiros ou desportistas, mas, 
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sobretudo, para indivíduos de comunidades nas quais trabalho e lazer tendem a se tornarem 

rotineiros e emocionalmente frustrantes. 

 

b) Funções e objetivos do Jornalismo Científico 

Jornalismo Científico foi visto, por muito tempo, como uma atividade de simplificação 

do conhecimento, em que o jornalista teria a grande missão de desencastelar o saber produzido 

nos grandes centros e traduzir, de forma mais correta possível, os termos, concepções e 

progressos científicos para uma linguagem acessível e inteligível a um público amplo. O 

processo comunicativo seria, então, unidirecional, linear, e o público, uma massa homogênea e 

passiva, formada por pessoas com deficits cognitivos e informativos.  

Entretanto, desde as últimas décadas, diferentes estudiosos defendem que a atividade 

não se restringe a informar, traduzir ou alfabetizar o público sobre avanços científicos e 

tecnológicos, mas deve assumir um caráter educativo e político que possa contribuir para a 

construção de uma cultura científica (BUENO, 1972, 2010, 2014; CALDAS, 2011, 1997; 

CALVO HERNANDO, 1982; MARQUES DE MELO, 2006; dentre outros).  

Calvo Hernando (1977), por exemplo, destaca como objetivos do jornalismo científico: 

1) criação de uma consciência nacional e continental de apoio e estímulo à divulgação científica 

e tecnológica; 2) divulgação dos novos conhecimentos e técnicas, possibilitando o seu desfrute 

pela população; 3) preocupação com o sistema educacional que fornece recursos humanos 

qualificados para desempenhar a tarefa de investigação; 4) estabelecimento de infraestrutura de 

comunicação e consideração das novas tecnologias e conhecimentos como bens culturais, 

medidas que objetivam democratizar o acesso à posse da ciência e da tecnologia e 5) incremento 

da comunicação entre investigadores. 

O autor enfatiza, em seus estudos, a função educativa do jornalismo científico. Segundo 

ele, as tarefas de vulgarização da ciência e do ensino são complementares, na medida em que 

ambas pressupõem uma intenção pedagógica. Ele distingue, no entanto, as relações 

pedagógicas que subsistem nos processos de divulgação científica daquelas contidas nas 

atividades de ensino, argumentando que, no último caso, a retroalimentação estaria sempre 

presente. 

Além da missão educativa, Thiollent (1982) coloca como objetivos do JC uma 

diversidade de opções. Desenvolvimentista, que objetivaria promover o desenvolvimento 

tecnológico, econômico, social, educacional e cultural, sem profunda alteração da estrutura da 

sociedade; Autonomia nacional: visaria reduzir a dependência para com outros países; 

Humanista: colocaria a C&T a serviço de ideais humanistas; Crítica: priorizaria conscientizar 
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o público a respeito das implicações positivas ou negativas de determinadas técnicas ou 

políticas técnico-científicas; Ecológica: enfatizaria a crítica dos aspetos relacionados com a 

preservação do meio ambiente. 

O “pai da divulgação científica no Brasil”, José Reis (2002, p. 76), também destacou 

em entrevista essa função educativa no Jornalismo Científico, atividade que para ele deve, além 

de informar, formar cidadãos: 

 

Durante muito tempo, a divulgação se limitou a contar ao público os encantos 

e os aspectos interessantes e revolucionários da ciência. Aos poucos, passou a 

refletir também a intensidade dos problemas sociais implícitos nessa 

atividade. Para muitos divulgadores, a popularização da ciência perdeu 

sentido como relato dos progressos científicos, porque o cidadão se acha hoje 

cercado desse tipo de informação. Embora concorde em parte com essa 

posição, considero que a divulgação pela imprensa é muito importante, 

principalmente em países como o Brasil, onde as dificuldades e as 

precariedades das escolas fazem com que estudantes e professores obtenham 

informações sobre os progressos da ciência através de artigos de jornais.  

 

Cabe, aqui, resgatar as funções do jornalismo especializado elucidadas por Esteve 

Ramírez (1999, p. 8. Tradução minha):  

1) Didático-pedagógica, ao tratar os dados necessários para uma informação completa; 

2) Persuasiva, pois quanto maior a credibilidade do especialista de uma determinada matéria, 

maior o seu poder de persuasão e influência; 3) Divulgadora: codificar adequadamente as 

mensagens com conteúdo de certa dificuldade técnica para uma linguagem jornalística 

acessível, que facilite a compreensão por um público não especializado; 4) Mediadora: da 

linguagem científica e técnica para uma terminologia mais compreensível e contextualizada. 

 

Esse novo comunicador tem a responsabilidade de ser um intermediador entre 

os especialistas das distintas áreas do conhecimento e os receptores dos meios 

de comunicação, adaptando os conceitos técnicos e especializados em uma 

linguagem jornalística que possibilite a compreensão a um público não 

especializado. 

 

A análise do autor aplica-se aos diferentes campos do jornalismo especializado. 

Entretanto, seu esforço de conceituação pode ser estendido ao Jornalismo Científico. Conforme 

tal entendimento, a atividade do jornalista especializado em CT&I não é mera retransmissão ou 

simplificação dos fatos científicos, mas um trabalho de aprofundamento e interpretação dos 

acontecimentos, contextualizando-os e apontando novos elementos de valoração e análise. 

Interessa destacar, nessa perspectiva, que, para além da função de alfabetizador e 

divulgador científico, cumprindo sua missão didático-pedagógica, o jornalista acaba por 

exercer influência com um discurso persuasivo e legitimante, baseado na credibilidade dos 
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especialistas a quem recorre como fonte, e atua como responsável pela mediação de diferentes 

esferas socioculturais. Essas funções trazem à tona a discussão sobre a grande responsabilidade 

do profissional que atua nesse campo jornalístico. 

Zamboni (2001, p. 15) descreve essa atividade como uma prática de reformulação 

textual e discursiva: 

 

[...] em cujo conjunto se inserem a tradução, o resumo, a resenha, a paráfrase 

(em sentido amplo), bem como certas práticas pedagógicas de adaptar um 

determinado conteúdo para um determinado nível de audiência, de formular 

determinadas análises para um determinado grupo social, de reescrever 

determinadas mensagens publicitárias em função de um certo público alvo, 

além de outras. 

 

Ampliando esse entendimento, Bueno (2009a, p. 173) avalia que o JC cumpre seis 

funções básicas:  

1) Informativa: função básica do jornalismo que, entretanto, não implica a 

transformação do processo de comunicação em uma mera transferência de informações e 

conhecimentos. “Ao ato de informar incorpora-se, dialeticamente, o interesse e a necessidade 

do cidadão de estar informado e o compromisso do divulgador, no caso o jornalista científico, 

de trabalhar em prol da coletividade, divulgando o que vai ao encontro de seu universo de 

expectativas e necessidades”. 

2) Educativa: A função educativa do jornalismo científico deve pressupor o dialogismo 

e a construção coletiva do conhecimento, ainda que ela não se traduza, obrigatoriamente, na 

possibilidade de contato direto entre jornalista e audiência. Essa missão de interação e 

dialogismo ainda não se concretizou plenamente em diferentes mídias e canais, mesmo tendo 

em conta as novas possibilidades criadas por plataformas de mídias sociais online.  

Entretanto, a perspectiva vem merecendo grande espaço na literatura visto que, em um 

país como o Brasil, caracterizado pelo ensino precário de ciências, essa passa a ser a única 

forma pela qual parcelas da população tomam contato com a atividade e o impacto do trabalho 

realizado por cientistas e pesquisadores.  

3) Social: preocupação em situar a informação científica e tecnológica num contexto 

mais amplo. Ela prevê o debate dos temas de ciência e tecnologia à luz das aspirações e 

demandas da sociedade e faz coincidir os interesses com os objetivos da produção e da 

divulgação científica. Está associada ao processo de humanização da ciência e responde pela 

intermediação entre a ciência, o cientista/pesquisador e a sociedade. 
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4) Cultural: as atividades de CT&I podem representar, como a propaganda e a 

publicidade, formas de dominação cultural e, portanto, devem estar permanentemente sob 

vigilância. Nesses termos, a função cultural do jornalismo cientifico extrapola os limites da 

mera transmissão de fatos e resultados de pesquisa para contemplar uma visão crítica de sua 

difusão, por diferentes ambientes culturais.  

5) Econômica: A função econômica do jornalismo científico diz respeito à relação entre 

o desenvolvimento da ciência, sua divulgação e o setor produtivo. A introdução de novas 

tecnologias pode representar para as empresas ganhos significativos de produtividade e ser 

decisiva para a sua sobrevivência no mercado. A transferência tecnológica traz implícito o 

processo de comunicação, pois é ela quem viabiliza efetivamente a transferência. Esse fato se 

deve, em grande parte, a “[...] uma situação internacional que determina e condiciona a 

dependência científica e tecnológica, mas é preciso reconhecer a ausência de uma política 

nacional de divulgação científica que prestigie as pesquisas desenvolvidas localmente 

(BUENO, 2009a, p. 175). 

6) Político-ideológica: Os compromissos político-ideológicos da C&T devem estar 

presentes na consciência do jornalismo científico, evitando que ele funcione como mero 

reprodutor de teorias e práticas geradas nas nações desenvolvidas, atendendo, sobretudo, aos 

interesses das grandes corporações. 

À luz das funções acima descritas, cabe ressaltar novamente que a atribuição do 

divulgador da ciência vai muito além de repassador de informações, técnico em práticas 

difusionistas, assume uma nova postura nas organizações: 

 

O nome de sua função não é divulgação, mesmo compreendida em sua 

acepção mais ampla, que sugere sensibilizar, mobilizar. Divulgação remete a 

tornar público, difundir, anunciar, informar. Acho que o nome do jogo é 

comunicação. Comunicar em seu sentido mais amplo, de tornar comum, 

partilhar, envolver (DUARTE, 2004, p. 05). 

 

Para Calvo Hernando (1997, p. 19), o homem necessita de cultura científica para 

sobreviver. O conceito pressupõe, por um lado, pensar segundo o rigor científico, entendendo 

processos naturais, conceitos, princípios e inter-relação entre as ciências e, por outro, utilizar o 

conhecimento científico com propósitos individuais e sociais e, principalmente: “[...] levar em 

consideração que a ciência e a tecnologia são atividades humanas, o que implica certezas e 

limitações”. 

Dessa forma, para que o Jornalismo Científico atue como agente político, contribuindo 

para o exercício da cidadania, deve estar comprometido em esclarecer que as atividades de C&T 
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são essencialmente humanas e que estas atuam diretamente nas ações socioeconômicas e 

políticas de um país (PORTO, 2009).  

 

c) Jornalismo Científico na Internet 

No Brasil, a internet começou a ser utilizada no final dos anos 1989, inicialmente, por 

instituições de pesquisa e universidades. As primeiras experiências online, no País, ocorreram 

nos meios acadêmicos, impactando na forma de produzir e disseminar o conhecimento nas 

universidades. Além da criação de textos em conjunto entre pesquisadores separados 

geograficamente, da troca de mensagens eletrônicas em tempo real, reuniões virtuais e consultas 

a documentos diversos, a web possibilitou a difusão e divulgação das pesquisas de forma mais 

dinâmica, rápida e interativa. Wilson Bueno (2004, p. 1) destaca que a internet oferece “[...] um 

campo valioso para este trabalho de divulgação científica, que, pouco a pouco, vem sendo 

apropriado por pesquisadores, empresas de pesquisas e profissionais”.  

Para a pesquisadora Cristiane Porto, a internet é o meio que melhor tem possibilitado 

o desenvolvimento de modelos de comunicação democráticos, em que o público participa do 

debate sobre a ciência e seu papel social, com suas opiniões, valores, expectativas ou 

preocupações. “No que diz respeito à divulgação científica, dentre todas as tecnologias 

comunicacionais, é a internet que tem provocado transformações mais significativas no 

processo de produção da informação” (PORTO; MORAES, 2009, p. 110).  

As notícias sobre C&T começaram a conquistar o ciberespaço em 2004, assumindo 

diferentes formatos: portais institucionais, suplementos de ciência em jornais online, revistas 

de divulgação de ciência e de disseminação. Dessa forma, a “[...] difusão de ciência na internet 

no Brasil passa a ser um produto que busca adaptar-se à modalidade do texto digital e às suas 

estratégias discursivas” (PORTO, 2010, p. 72). Para a referida autora, características como 

interatividade, liberação do polo de emissão, princípio em rede e conexão generalizada vêm 

contribuindo para que sirva como instrumento para que vozes autênticas surjam, criando um 

contraponto à mídia de massa e à censura política.  

Dentre as características do jornalismo online, podemos elencar interatividade, 

multimidialidade, hipertextualidade, instantaneidade, atualização contínua, memória e 

personalização. Palacios (2003) destaca que o excesso de informações na rede pode acabar 

gerando a incomunicação. O autor afirma que a igualdade de acesso à informação não cria 

igualdade de uso da informação e, dessa forma, quanto mais informação disponível, maior é a 

necessidade de intermediários que filtrem, organizem, priorizem.  
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Entender os sites como meios de comunicação implica, também, sua visibilidade como 

locais de práticas jornalísticas, seja por meio de relatos opinativos ou informativos. “No 

conceito estrutural, por outro lado, permite apreender-se a página da web enquanto formato, 

abrindo-se para múltiplos usos e apropriações” (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009, 

p. 32-33). 

Por meio da divulgação científica online, pode ser vislumbrada uma nova série de 

textos que dialogam entre si, sedimentando antigos saberes e criando novos. É o que salienta 

Palacios (2003, p. 8) ao afirmar que, 

 

Enquanto ambiente de informação, comunicação e ação múltiplo e 

heterogêneo, e em função dessa multiplicidade e heterogeneidade, a Internet 

possibilita a coexistência, lado a lado, de ambientes informacionais Stricto 

Sensu (bancos de dados dos mais variados tipos), jornalísticos (jornais on-line, 

rádios on-line, agências de notícias etc) educacionais (cursos a distância, listas 

de discussão especializadas, simulações educativas, bibliotecas), de interação 

e comunicação (chats, fóruns, correio eletrônico), de lazer e cultura (jogos on-

line, museus), de serviços (bancos, sites para declaração de impostos on-line), 

comerciais, de trabalho.  

 

Portanto, a rede possibilita, tanto a disseminação (intra e extrapares) quanto a 

divulgação científica, nos termos de Bueno (1985), assim como a produção de conteúdo nos 

três níveis de especialização propostos por Esteve Ramírez (1996). 

A partir da tipologia da comunicação científica apresentada por Bueno (1984), descrita 

no início deste capítulo, a pesquisadora Cristiane de Magalhães Porto construiu, em sua tese de 

doutorado (PORTO, 2010), uma sistematização para os diferentes tipos de informação sobre 

ciência disponíveis em suporte online. A autora propôs classificar os sites brasileiros de 

divulgação científica em três categorias: 1) institucional: mantidos por instituições de fomento 

à pesquisa ou por instituições de ensino superior; 2) independente: mantidos por profissionais 

com financiamento próprio; 3) revistas e seções de jornais (PORTO, 2010, p. 77-81).  

Ressalto que a categoria de Divulgação Científica Institucional foi a que fundamentou 

a análise dos portais das universidades de Mato Grosso e do site de divulgação científica 

Fapemat Ciência, como abordarei adiante (Capítulo 4). Essa categoria específica, segundo a 

autora,  

Trata-se de um espaço onde são divulgadas as pesquisas efetuadas ou 

fomentadas pela instituição, resultados das pesquisas amparadas e as diversas 

descobertas na área científica e tecnológica. Pode-se obter, também, em sites 

desta natureza, notícias sobre a realização de eventos e principais iniciativas 

para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil (PORTO, 2010, p. 

77-78).  
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A referida autora também salienta que o conteúdo das revistas e informativos de 

divulgação científica institucional é aberto, de livre acesso, como se espera da divulgação de 

ciência. Essas características apontadas serão vistas nos portais desenvolvidos pelas instituições 

da Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. 

 

1.4 POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO: CASOS EXEMPLARES NO 

BRASIL 

 

Principio esta seção apontando as iniciativas pioneiras de implementação de políticas 

e planos de comunicação integrada no Brasil, adotados por empresas de referência no mercado 

e que representam normas e procedimentos que direcionam todas as ações estratégicas dessas 

organizações. Logo após, apresentarei casos de políticas de comunicação formalizadas em 

Instituições de Ensino Superior no Brasil, que poderão subsidiar nossas discussões.  

 

1.4.1 O plano de Comunicação Rhodia “Portas Abertas” 

 

O Plano de Comunicação Social da Rhodia, conhecido como “Portas Abertas”, foi 

implantado em 1985, em um contexto de transição política. Essa política pioneira foi elaborada 

com preocupação de alinhar as ações da multinacional francesa ao novo ambiente social e, 

sobretudo, político vivido no Brasil. O Plano de Comunicação Social resultou da necessidade 

de conscientizar os outros dirigentes da companhia, em sua quase totalidade engenheiros de 

carreira, de que era hora de mudar.  

 

O empresário moderno é também um homem público, com poder de influência 

e persuasão. Por isso, não deve ficar alheio aos debates, até porque ele é voz 

e o rosto visível de uma empresa. Além disso, de uma grande organização não 

se deve esperar apenas produtos, bens ou serviços fabricados por máquinas, 

mas, também ideias (VALENTE; NORI, 1990, p. 16). 

 

 

A política detalhava motivos para implementação, públicos visados, valores, 

conceitos, objetivos, ações, além das atribuições, instrumentos e recomendações para as áreas 

de Assessoria de Imprensa, Relações Públicas e Marketing Social. O plano trazia uma visão 

abrangente da comunicação: “[...] a comunicação, para a Rhodia, deixa de ser apenas um 

guardião de sua boa imagem [...] para se tornar um composto de ações permanentes e integradas 
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na vanguarda de sua mensagem institucional, mercadológica e corporativa (RHODIA, 1985, p. 

5). 

Esta ação visava passar para o público uma imagem de profissionalismo, de 

engajamento com o social e o meio ambiente. “De imediato, a Rhodia ganhou imagem de 

empresa aberta, sem medo da verdade, dirigida por um executivo que não se preocupa somente 

com balancetes; enxerga mais longe e tem coisas importantes a dizer sobre as questões que 

interessam à sociedade e ao país”, relatou Chaparro (1984, p. 82). 

O documento era um misto de política e plano, na medida em que “[...] ao mesmo 

tempo em que definia valores, diretrizes e posturas (atributos típicos de uma política), indicava 

ações concretas a ser implementadas para determinados públicos (o que costuma estar presente 

nos planos propriamente ditos)” (BUENO, 2009, p. 308).  

Nele já se adotava uma estrutura de comunicação integrada, administrada por uma 

gerência de Comunicação Social, composta pelas divisões: Imprensa (Assessoria de Imprensa 

e Publicações), Relações Públicas (projetos institucionais e comunitários) e Marketing Social 

(publicidade, valorização do consumidor e pesquisa de mercado). A essa gerência cabia 

coordenar as atividades da empresa com vistas a uma ação integrada da comunicação. 

Nesse sentido, o que se pretendia era:  

 

[...] evitar a duplicidade de esforços e a dispersão de recursos humanos e 

materiais; uniformizar valores e conceitos; unificar e consolidar a cultura da 

Rhodia; solicitar a imagem corporativa da empresa; fortalecer a defesa da 

organização no contexto social, que tende a enfrentar pressões de toda ordem; 

ampliar o “poder de fogo” da empresa num mercado cada vez mais 

competitivo (RHODIA, 1985, p. 8). 

 

 

Apesar ter merecido releituras, a iniciativa da Rhodia, liderada pelo jornalista e 

relações-públicas Walter Nori, com apoio do presidente da empresa, Edson Vaz Musa, não 

deixou de representar um marco na história da comunicação no Brasil, tendo contribuído para 

“[...] valorizar o campo da comunicação organizacional no país” (KUNSCH, 2003, p. 183). 

 

1.4.2 Política de comunicação da Embrapa  

 

A Política de Comunicação da Embrapa começou a ser implementada em 1996, sob a 

responsabilidade da Assessoria de Comunicação Social (ACS). Em 2002, o documento mereceu 
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revisões em função de mudanças ocorridas no ambiente interno e externo. Entretanto3, manteve-

se íntegro o princípio básico exposto no documento inicial que define a comunicação como 

essencialmente estratégica e integrada, entendida como sistema de inteligência empresarial: 

 

Na Embrapa, a comunicação tem sido, gradativamente, incorporada ao 

processo de gestão, constituindo-se, efetivamente, em estratégica. 

Particularmente, ela se define como integrada, de tal modo que, embora 

exercida a partir de seus focos (institucional e mercadológico) e espaços 

prioritários (comunicação com os empregados, da ciência e da tecnologia, com 

o Governo, com a sociedade etc.), é comandada por uma diretriz única, que 

exibe valores e conceitos compartilhados por toda a organização (EMBRAPA, 

2002, p. 25). 

 

 

Dessa forma, a Política de Comunicação tem como objetivo contribuir para o 

cumprimento da missão institucional da Empresa. É o instrumento orientador e normativo 

concebido para sistematizar as áreas de comunicação, maximizando seu desempenho. O 

documento é amplo e trata e aborda os distintos aspectos da comunicação empresarial: 

1. Introdução: Explicita objetivos ao se elaborar uma Política de Comunicação 

capaz de viabilizar os desafios da empresa no seu mercado de atuação.  

2. Contexto da política de Comunicação Empresarial: Comunicação Empresarial 

no novo milênio, dilemas e desafios do agronegócio e a comunicação da era do agrobusiness.  

3. Conceitos e princípios básicos: Visão da comunicação na Embrapa; conceito, 

valores, objetivos e diretrizes da Comunicação Empresarial; públicos de interesse; focos 

principais da Comunicação (institucional e mercadológico); e integração entre as áreas de 

Comunicação, Transferência de Tecnologia e Pesquisa e Desenvolvimento.  

4. Os procedimentos da comunicação: comportamento gerencial e dos empregados, 

relacionamento com os públicos de interesse, defesa da marca Embrapa, participação e 

promoção de eventos, padronização dos instrumentos e procedimentos de Comunicação 

Empresarial.  

5. Estratégicas da Comunicação Empresarial: ações para implantação de modelo 

de comunicação como inteligência competitiva, ações para busca de uma comunicação 

integrada, segmentação dos canais e fluxos de comunicação, definição de um plano segmentado 

de imagem, ações para marcar posição em questões controversas, estratégicas para definição de 

objetivos voltados a Comunicação Empresarial e P&D.  

                                                 
3 Política de Comunicação Embrapa: 1ª edição, 1ª Impressão (1996), 2ª Impressão (2000), 2ª edição, revista e 

ampliada (2002). Para fins de análise neste trabalho, utilizamos esta última publicada (2002). 
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O documento preconiza que a Política de Comunicação está em sintonia com os 

objetivos estratégicos e com a cultura organizacional da Embrapa e deve ser assumida por todos 

indistintamente, em particular por quem exerce atividades de comunicação na Empresa ou 

participa do processo de tomada de decisões. 

De acordo com Wilson da Fonseca Júnior (2009), visando normatizar ou efetivar as 

disposições contidas na Política de Comunicação, assim como propiciar a unicidade de 

discursos e ações da empresa, vêm sendo concretizados instrumentos no âmbito da 

comunicação interna e externa.  

Inicialmente, foram conduzidas mudanças da marca da Embrapa e a criação de 

assinaturas-síntese para suas unidades, elaboração de manuais de relacionamento com a 

imprensa, de atendimento ao cliente, de editoração, de eventos, de identidade visual e de 

redação de textos jornalísticos padronizados, instalação de centros de pesquisa, as áreas de 

comunicação empresarial, contratação e qualificação de profissionais na área de comunicação4. 

Também foi conduzido projeto voltado para a melhoria no atendimento aos públicos, com a 

definição de padrões mínimos de excelência no atendimento. Quanto à comunicação externa, 

foram conduzidas ações voltadas para públicos segmentados, em que se destaca o foco dado ao 

público urbano, notadamente, aos formadores de opinião, consumidores, jornalistas e 

estudantes de nível médio e fundamental.  

 

Atualmente, a Embrapa vem buscando potencializar os resultados 

relacionados à Comunicação Institucional com a criação e implementação de 

um sistema de inteligência em comunicação por meio da análise sistemática 

do clipping da Empresa e da pesquisa sistemática de públicos por meio do 

modelo de coorientação, atualmente em andamento (SILVA, 2005, s/p). 

 

Dessa forma, uma nova concepção de Comunicação Empresarial se impôs como fator 

imprescindível no relacionamento da Embrapa com a sociedade, em geral, e com segmentos de 

público, em particular, e como insumo fundamental para o fortalecimento da imagem da 

empresa. A política de comunicação representou, na análise de Silva (2005), o marco para a 

organização do processo de comunicação na Embrapa e, eu diria, para outras empresas de 

atuação no Brasil, servindo de base para a construção de outros planos e políticas de 

comunicação. 

 

                                                 
4 Mais recentemente, a Embrapa (2012, p. 8) também inovou ao publicar o Manual de Conduta para as Mídias 

Sociais, em que aponta orientações para uso responsável dessas plataformas por parte de seus empregados. 
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Na prática, para se dispor de uma Comunicação Empresarial realmente eficaz, 

urge conscientizar todos os empregados para um fato indiscutível, ou seja, a 

comunicação com os públicos de interesse e com a sociedade ocorre a cada 

momento e em qualquer lugar e, portanto, é o resultado do esforço, da 

responsabilidade e da competência de todos (SILVA, 2005, s/p). 

 

Os novos paradigmas do relacionamento de uma organização com o mercado 

evidenciam a realidade de que cidadãos, usuários, clientes e consumidores são, cada vez mais, 

influenciados por uma rede extensa e complexa de informações, que julga a empresa não apenas 

como fornecedora de produtos e serviços, mas como uma participante ativa da sociedade.  

 

 

1.5 POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO PARA IES: NOVAS 

PERSPECTIVAS 

 

Quando se pesquisa sobre políticas de comunicação em instituições de ensino no Brasil, 

encontram-se exemplos de diretrizes que vêm sendo construídas coletivamente, já prontas e 

implementadas, nos últimos anos. Entretanto, algumas iniciativas divulgadas (ver Quadro 2) 

ainda demonstram um uso equivocado do conceito de Política de Comunicação, tal como 

perspectiva adotada neste trabalho, apresentando documentos criados por pequenos grupos ou 

indivíduos ou que ainda estão em desenvolvimento. 

Abaixo, relaciono como diferentes IES brasileiras vêm consolidando a discussão, 

implementação ou construção de Política de Comunicação institucional. Procederei ao 

mapeamento das principais universidades públicas e institutos federais de educação no Brasil, 

a partir da menção no seu site/portal/mídias sociais ou documentos divulgados.  

Destaco que também incluí, nesse levantamento, dados relativos aos Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia pois, apesar de terem estrutura diferenciada, cumprem os 

mesmos objetivos e podem contribuir na discussão sobre o planejamento de comunicação para 

IES.  

A opção por colher informações de portais online se justifica pela maior possibilidade 

de acesso às informações das diferentes instituições e, exatamente por ser a política de 

comunicação um processo de construção coletiva, deve estar minimamente divulgada nos 

canais oficiais da instituição. 
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Quadro 2. Políticas de Comunicação em Universidades públicas, federais e estaduais no Brasil. 

UNIVERSIDADE SITUAÇÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 

Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

 

 

A Política de Comunicação da UDESC foi construída coletivamente, no 

período de fevereiro a maio de 2014, cujo texto final foi aprovado em agosto 

daquele ano. Desde então vários documentos, manuais e ações vêm sendo 

efetivados para implementar suas diretrizes.  

A universidade mantém um site atualizado sobre a política, onde 

constam todos os documentos e etapas de sua formulação, deliberações 

posteriores e espaço para envio de sugestões.  

O documento aborda os seguintes aspectos: 1) Política de Comunicação 

como instrumento de gestão; 2) Os públicos prioritários ou estratégicos; 3) 

Gestão da Comunicação; 4) As estratégias e posturas na comunicação interna; 

5) O relacionamento com a mídia; 6) A comunicação em situação de crise; 7) 

Gestão da marca; 8) UDESC nas mídias sociais; 9) A propaganda 

institucional; 10) A importância estratégica de eventos; 11) A divulgação da 

pesquisa científica - Divulgação Científica; 12) O papel estratégico das 

Rádios; 13) A preservação da memória; 14) Internalização da política de 

comunicação, 15) Plano de comunicação. 

O documento foi amplamente discutido e divulgado. Disponível em: 

<http://www.udesc.br/?id=1684>. Acesso em: 20 fev. 20165. 

Universidade Federal 

de Santa Catarina 

Apesar de constar em seu portal que a UFSC possui uma Política de 

Comunicação vigente, o documento não está disponível online. Segundo 

consta no site, com relação à política de comunicação “Trata-se de uma 

comunicação abrangente e planejada que integra Universidade e comunidade, 

interna e externa, atendendo a demandas institucionais e de interesse público 

ou coletivo”. Denominada como Política Pública de Comunicação, elaborada 

em 1987, prioriza os fatos concretos e as realizações da Instituição. 

Disponível em: < http://agecom.ufsc.br/a-agecom-2/ >. 

Universidade Federal 

de São Carlos 

 

A UFSCar está discutindo a formalização de sua Política Institucional 

de Informação e Comunicação, desde setembro de 2009, quando instaurada 

uma comissão multidisciplinar. 

O trabalho da comissão vem sendo embasado por documentos que 

abordaram esse assunto formalmente, como o “Subsídios para uma Política 

de Comunicação e Informação na UFSCar – Diretrizes e Produtos”, 

                                                 
5 Todos os portais e endereços virtuais mencionados foram revisitados antes da entrega desta Tese, ao dia 20 fev. 

2016, para verificar possíveis atualizações nas informações, assim como o correto funcionamento dos links 

supracitados. 



61 

 

elaborado em outubro de 2006. Além disso, recentemente foi apresentada 

uma minuta com a proposta de uma Política Integrada de Informação, 

Comunicação e Memória.  

Esse documento mais atual contém as diretrizes e princípios defendidos 

pela Coordenadoria para uma atuação integrada de Comunicação Interna e 

Externa. Até que ele seja aprovado pela Comissão e apresentado ao Conselho 

Universitário, é possível que a comunidade apresente sugestões e críticas para 

sua redação. Disponível em: <http://www.ccs.ufscar.br/politica-de-

comunicacao>.  

Universidade de São 

Paulo 

 

 

Em 2012, a USP promoveu encontro para discutir a gestão da 

comunicação na universidade. O resultado foi a elaboração de um documento 

que serviria de base e referência para a consolidação de uma futura política 

de comunicação. Entretanto, até dias atuais não houve, em seu portal, a 

divulgação de outras fases para implementação da Política. Disponível em: 

<http://www.scs.usp.br/>. 

Universidade do 

Estado da Bahia 

 

 

Em maio de 2013, a UNEB promoveu o primeiro encontro de 

comunicação com objetivo de construir uma política de comunicação 

institucional para orientar os profissionais da universidade na condução das 

atividades, consolidação da imagem e identidade da instituição. 

Entretanto, após esse evento de sensibilização, não foram divulgadas 

notícias ou novos documentos relativos à construção dessa política. 

Disponível em: <http://www.uneb.br/2013/05/27/agentes-de-

comunicacao-acs-socializam-experiencias-durante-1-multicom/>. 

 

Universidade Federal 

de São João Del Rei 

 

A UFSJ lançou internamente a proposta da construção de uma Política 

de Comunicação, em março de 2011, com a realização de I Seminário sobre 

Política de Comunicação. À época, foi criada página na internet, que teria por 

objetivo reunir as informações e desdobramentos dessa iniciativa que 

congregava dados relativos à nomeação de comissão responsável, espaço 

para sugestões, projeto para embasamento. Entretanto, após essa provocação 

inicial, o tema não foi mais debatido e não houve atualizações no site.  

Apesar de não estar atualizado, o espaço dedicado ainda é mantido: 

<http://www.ufsj.edu.br/politicadecomunicacao/index.php >. 

Universidade Federal 

de Viçosa 

 

 

Desde agosto de 2013, A UFV anunciou que uma equipe atuaria no 

processo de elaboração da Política de Comunicação. A expectativa era de que 

o documento, resultante de ações de pesquisa e setor de comunicação, fosse 
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entregue à reitora e, a partir daí, iniciadas a avaliação da política e ações 

propostas. 

Apesar de ter sido divulgada a notícia na página institucional da UFV, 

sob título “UFV elabora Política de Comunicação Organizacional” 

(PASSOS, 2014), não há qualquer outra informação sobre a temática no site 

institucional, nem mesmo em forma de notas/notícias. 

Disponível em: 

<https://www2.dti.ufv.br/ccs_noticias/scripts/exibeNoticia.php?codNot=21

005&link=corpo>. 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

 

 

Durante o II Encontro de Comunicação Integrada da UFJF, realizado 

em julho de 2014, a Secretaria de Comunicação afirmou que ainda naquele 

ano seriam criadas políticas, diretrizes, visando coordenar as ações de 

comunicação da UFJF. Apesar da notícia divulgada em 15 de julho de 2014, 

após esta data não houve novas postagens sobre a elaboração de uma Política 

de Comunicação, no portal da UFJF. 

Disponível em: <http://www.ufjf.br/secom/2013/07/08/encontro-de-

comunicacao-integrada-reune-jornalistas-dos-setores-da-ufjf/ >. 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

 

 

O Fórum de Ciência e Cultura (FCC) promoveu, em setembro de 2013, 

o ciclo de debates “Você se Comunica?”, com o objetivo de fomentar uma 

política pública de comunicação para a UFRJ. As propostas discutidas 

durante o encontro ficariam sob consulta pública e, a plenária final, marcada 

para o dia 10 de outubro daquele ano, aprovaria um documento com diretrizes 

e ações, submetido à apreciação do Conselho Universitário. 

Apesar desse cronograma proposto, não houve ainda consolidação dessa 

política de comunicação. Disponível em: 

<https://www.ufrj.br/noticia/2015/10/22/pol-tica-de-comunica-o-para-ufrj-

debatida-em-semin-rio>. 

Fonte: Elaborado pela autora com dados observados nos sites das Instituições de Ensino Superior 

brasileiras, com base nos trabalhos de BELTRAME (2014) e ALVES (2013). 

 

No quadro acima (Quadro 2), foram elencadas as principais referências ao 

desenvolvimento de Políticas de Comunicação institucional em IES públicas brasileiras, a partir 

do mapeamento de seus sites. Os dados expostos me permitem afirmar que poucas 

universidades têm uma Política de Comunicação aprovada e amplamente divulgada em seus 

canais institucionais, uma tem um documento bem delineado e divulgado, entretanto aguarda 

aprovação em seus conselhos deliberativos internos e outras começaram um processo de 
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sensibilização interna, mas as iniciativas ainda não se concretizaram em um documento 

formalizado. 

Também foram encontradas outras situações. Para esta pesquisa, incluí no mapeamento 

os sites de outras IES federais e estaduais. Em muitas delas, a elaboração, planejamento, 

coordenação e/ou implantação de Política de Comunicação é citada como uma das atribuições 

do setor de Comunicação Empresarial. São elas: 

 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).  

 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  

 Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).  

 Universidade Federal do Acre (UFAC). 

 Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).  

 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  

 Universidade Estadual do Piauí (UESPI).  

 Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).  

É possível perceber que, nas instituições apontadas acima, apesar de não haver 

formalização ou mesmo sinalização de início da discussão de uma Política de Comunicação 

institucional integrada, há, de certa forma, o entendimento de que o setor de comunicação deve 

atuar no planejamento tático, operacional e também estratégico. 

Além disso, também foi possível localizar políticas de comunicação destinadas a setores 

específicos das IES, dentre as quais:  

 Política de Comunicação do Conselho do Centro de Ciências Naturais e 

Humanas, da Fundação Universidade Federal do Abc (Ufabc), com orientações gerais e 

regulamentação dos trabalhos do setor de comunicação; 

 Política de Comunicação do Instituto de Saúde da Comunidade (ISC), da 

Universidade Federal Fluminense; 

 Política de Comunicação do Hospital Universitário, da Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA), que traz orientações para atuação do setor de Assessoria de Comunicação, 

com diretrizes, estratégias, princípios norteadores, diretrizes e conceitos. Apesar de não ser uma 

política institucional, é um documento amplo e abrangente; 

 Política de Comunicação do Parque Científico e Tecnológico da Universidade 

Federal de Juiz de Fora “Latitude 21”. Construída ao longo do segundo semestre de 2103, antes 

mesmo da instalação do Parque científico da UFJF, visa à sua consolidação com uma visão 

estratégica e integrada de comunicação. Apesar de ainda não ter sido amplamente divulgado à 
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comunidade em geral, o documento é extremamente detalhado e trata das características, áreas 

de negócio, desenvolvimento regional, conceitos básicos, processo de gestão e plano de 

negócios; construção da política de comunicação; públicos estratégicos, canais de 

relacionamentos com stakeholders e com a mídia, redes sociais, gestão da comunicação, gestão 

em momentos de crise, gestão da marca, tecnologia social e a Política de Comunicação do 

Latitude 21; plano para a implementação, a divulgação e a internalização da Política de 

Comunicação. 

Apesar de possuírem atuação e estrutura distinta das universidades6, também realizei 

mapeamento de Políticas de Comunicação formalizadas para os Institutos Federais 

Tecnológicos (Quadro 3), pois tais instituições também se prestam ao ensino, pesquisa e 

extensão, e suas ações de planejamento em comunicação podem ser extremamente elucidativas 

para este trabalho. 

 

Quadro 3. Políticas de Comunicação em Institutos Federais de Educação, no Brasil. 

INSTITUTO SITUAÇÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 

Instituto Federal 

de Santa Catarina 

Após um amplo processo de construção coletiva, o IFSC aprovou a sua 

Política de Comunicação, em agosto de 2013. O documento reúne um 

conjunto de princípios, diretrizes e estratégias para orientar, de maneira 

uniforme e sistemática, o relacionamento do Instituto com seus diversos 

públicos estratégicos.   

A Política de Comunicação do IFSC é formada por 15 capítulos que 

tratam de temas como comunicação organizacional no ambiente educacional, 

públicos estratégicos, canais de relacionamento, relacionamento com a 

imprensa, mídias sociais, eventos, divulgação científica, campanhas de 

ingresso, gestão de crises, fontes, comunicação interna, gestão da 

comunicação e planos de comunicação. Além dos princípios e diretrizes 

expostos na Política, ela prevê uma série de manuais e outros documentos 

para orientar rotinas e práticas em comunicação. 

Todo o processo e documentos foram amplamente divulgados, com 

informações constantemente atualizadas, ainda disponíveis em seu portal: 

<http://politicadecomunicacao.ifsc.edu.br/>. 

                                                 
6 As universidades atuam na oferta de Cursos Superiores, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação. Já os 

institutos federais atuam na formação básica, técnica e tecnológica, oferecendo cursos de qualificação profissional, 

técnicos, de graduação e pós-graduação. 
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Este pode ser considerado o primeiro trabalho de construção e 

implementação de uma Política de Comunicação em instituição de ensino 

Superior Pública no Brasil. O seu pioneirismo serviu de base para outras 

instituições e já lhe rendeu trabalhos acadêmicos, com estudo de caso de sua 

implementação (Para ver mais: BELTRAME, 2014, 2015). 

Apesar de extremamente atual, o documento já receberá reformulações. 

A Diretoria de Comunicação abriu um espaço para servidores enviarem 

sugestões para atualização prevista para este ano (2016). 

Instituto Federal 

do Rio Grande do 

Sul 

 

 

A Política de Comunicação do IFRS é um conjunto de valores e 

diretrizes que visam orientar o relacionamento de uma instituição com seus 

públicos. Nesse instituto, o documento foi construído de forma coletiva, em 

suas diversas etapas.  

Os textos foram construídos a partir de reuniões entre o Grupo de 

Trabalho Política de Comunicação, o consultor Wilson da Costa Bueno e 

servidores de diferentes setores convidados a participar conforme a relação 

com os temas em pauta. Foram, aproximadamente, 60 pessoas envolvidas 

diretamente nas discussões que ocorreram durante o primeiro semestre de 

2015 e o documento final aprovado em agosto de 2015. Os materiais também 

foram postados no site e ficaram abertos a sugestões e contribuições. 

A política está dividida em 16 grandes temas: Públicos estratégicos, 

Comunicação interna, Canais de relacionamento internos e externos, 

Relacionamento com a mídia, A presença nas mídias sociais, A importância 

estratégica dos eventos, Campanhas de ingresso, Imagem institucional, 

Comunicação em situações de crise, Divulgação da pesquisa e da inovação, 

Gestão da marca e da identidade visual, Preservação da memória: articulando 

passado, presente e futuro, A comunicação extensionista do IFRS, A 

comunicação dos cursos à distância, A Ouvidoria e o Serviço de Informação 

ao Cidadão (SIC), A gestão da comunicação no IFRS. 

O processo de construção da política, com documentos, diagnóstico da 

comunicação, fases de elaboração, documento preliminar e sua redação final, 

aprovada por Colegiado Interno, estão disponibilizados em uma página 

virtual específica: <http://comunica.ifrs.edu.br/politica/ >. 

Instituto Federal 

do Amapá 

 

 

A política de comunicação foi elaborada pela Assessoria de 

Comunicação (Ascom) com base em experiências desenvolvidas por 

organizações públicas e privadas, assim como a bibliografia referente à 
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Comunicação Institucional. “Trata-se do resultado do trabalho dos servidores 

lotados na Ascom e dos jornalistas lotados no câmpus” (IFAP, 2011).  

As Políticas de Comunicação têm um caráter bastante operacional, não 

assumem uma dimensão mais estratégica. Definem fluxos nas ações de 

comunicação no que se refere à Assessoria de Comunicação, Identidade 

Visual, Comunicação Interna, Comunicação Externa, Internet e Eventos. O 

documento traz orientações básicas para o setor de comunicação, de como 

lidar com essas diferentes dimensões, entretanto, não pode ser considerado 

uma Política no sentido de apresentar conjunto de valores, diretrizes e 

princípios, assume mais um caráter operacional. 

O site institucional não traz informações sobre como se deu a construção 

do documento, somente disponibilizando-o em um link: 

<http://www.ifap.edu.br/index.php?option=com_docman&task=doc_downl

oad&gid=388&Itemid=66>. 

Instituto Federal 

do Paraná 

 

 

A Política de Comunicação do Instituto Federal do Paraná foi aprovada 

em 9 dez. 2013. Em seu portal institucional consta o documento da política 

com as principais diretrizes da comunicação, relacionamento com públicos 

prioritários, diferentes canais de relacionamento, assessoria de imprensa, uso 

da marca, programação visual e, interessante destacar, a capacitação de redes 

de comunicadores.  

Apesar de já aprovada pelo Conselho Superior (Resolução 42/2013), 

para a implantação dessa Política de Comunicação serão necessárias ações 

junto aos gestores, “para sensibilização e compreensão do documento. 

Também são imprescindíveis ações de capacitação junto a Rede de 

Comunicadores e demais servidores do IFPR”. Não há, em seu portal, espaço 

dedicado aos documentos ou referência à metodologia de construção da 

política, existindo apenas informações esparsas. Disponível em: 

<http://reitoria.ifpr.edu.br/wp-

content/uploads/2013/02/POLITICA_COM_2013-revis%C3%A3o-em-

16.12.pdf>. 

Instituto Federal 

do Ceará 

 

 

A Política de Comunicação do Instituto Federal do Ceará (IFCE) será 

um documento norteador das principais diretrizes de comunicação da 

instituição, tendo, como foco, o conceito de comunicação pública, ou seja, a 

disseminação de informações de interesse público em benefício da sociedade 

e com vistas ao fortalecimento da cidadania.  
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Atualmente, o projeto da Política de Comunicação do IFCE, que 

recebeu sugestões por meio de formulários disponibilizados online de mais 

de 10 mil alunos e mais de mil servidores (entre gestores, técnicos 

administrativos e docentes), aguarda apreciação do Conselho Superior 

(Consup). As deliberações dos comunicadores ainda serão submetidas a 

discussões dentro do grupo de trabalho criado pela reitoria. Os passos 

seguintes serão as apresentações do anteprojeto elaborado pelo grupo nas 

reuniões do Colégio de Dirigentes e no Conselho Superior (Consup) do IFCE. 

Apesar de ainda não ter se concretizado em documento essa Política de 

Comunicação, já foram elaborados e disponibilizados online manuais de 

orientação das ações de comunicação da instituição por eixo de atuação de 

Radiojornalismo (2014), de Relacionamento com a Mídia (2014) e de 

Sinalização (2015). Disponíveis em: 

<http://www2.ifce.edu.br/comunicacao/politica-comunicacao.html>. 

Instituto Federal 

Fluminense 

 

 

A primeira etapa de consulta à comunidade para a construção de uma 

Política de Comunicação compreendeu uma pesquisa de satisfação realizada 

com as comunidades interna e externa, no período de ago/set. 2014. Numa 

segunda etapa, foi disponibilizada a Minuta da Política de Comunicação para 

que servidores, estudantes e interessados pudessem ler o documento e enviar 

sugestões. A minuta da Política de Comunicação está disponível online e foi 

enviada ao Conselho Superior para aprovação em agosto de 2015. Após essa 

data, não houve atualizações. 

Conforme dados disponíveis em seu Portal, a Política de Comunicação 

do IFFluminense trata de Comunicação Interna, Canais de Relacionamento, 

Comunicação e Divulgação Científica e Campanhas de Ingresso que farão 

parte do documento. O desenvolvimento de uma nova proposta de layout para 

o Portal do IFF, em parceria com a Diretoria de Gestão de Tecnologia da 

Informação e a Diretoria de Avaliação Institucional, também faz parte do 

projeto. 

O instituto mantém uma página com informações e documentos 

relativos à construção da política. Disponível em: 

<http://portal1.iff.edu.br/reitoria/diretorias-sistemicas/diretoria-de-

comunicacao/politica-de-comunicacao-do-iffluminense>. 

Instituto Federal 

do Maranhão 

 

Conforme consta em seu site, o departamento de Comunicação e 

Eventos é o órgão da reitoria responsável pelo assessoramento na área da 

Comunicação com competência de definir as diretrizes de uma política 
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global, estratégica e integrada de Comunicação Social para o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 

Em dissertação de mestrado, Beltrame (2014) apontou que essa 

instituição começou a se reunir e buscar experiências que culminariam em 

uma Política de Comunicação. Entretanto, em sua página institucional não há 

dados atualizados sobre possíveis ações e desdobramentos dessa iniciativa. 

Disponível em: <http://portal.ifma.edu.br/carta-de-servicos-ao-

cidadao/7-departamento-de-comunicacao-e-eventos/>. 

Instituto Federal 

do Espírito Santo 

 

 

Durante o período de dezembro de 2014 a julho de 2015, a IFES 

divulgou em seu portal de notícias sobre a realização de reuniões para a 

construção de uma Política de Comunicação. Foi instituída a Comissão 

responsável por sua organização e desenvolvimento que, conforme notícia 

publicada, estaria realizando reuniões periódicas para definir os temas a 

serem debatidos com a comunidade acadêmica. Entretanto, posteriormente, 

não houve novas postagens ou dedicação de espaço em seu site para abrigar 

dados ou documentos relativos ao tema. 

Disponível em: <http://www.ifes.edu.br/noticias/15808-comissao-

inicia-os-trabalhos-para-desenvolvimento-da-politica-de-comunicacao-do-

ifes>. 

Fonte: Elaborado pela autora com dados observados nos sites dos Institutos Federais de Educação 

Profissional, com base nos trabalhos de BELTRAME (2014) e ALVES (2013). 

 

Outros institutos federais de educação superior relatam as primeiras ações para 

construção de sua política de comunicação, com matérias sobre reuniões para sensibilizar e 

mobilizar a comunidade interna para a temática. Dentre eles, o Instituto Federal de Goiás, 

Instituto Federal de Minas Gerais e Instituto Federal do Piauí.  

Além desses, também foram localizados aqueles que fazem menção à Política de 

Comunicação Social, como uma das atribuições da Assessoria de Comunicação, em seu portal, 

entretanto, ainda não sinalizam ações para a sua concretização: 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.  

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro.  

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano.  

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas: Consta, 

inclusive, link para “Política de Comunicação”, mas não há postagem de 

conteúdo.  
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 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.  

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sergipe. 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro.  

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas  

 

Cumpre ressaltar que os quadros acima (Quadro 2 e Quadro 3) não têm objetivo 

quantitativo, assim como não visam tecer críticas ou avaliar a qualidade dos trabalhos de 

comunicação e divulgação científica das instituições supramencionadas.  

Tal descrição objetiva mapear as IES que se utilizam de uma Política de Comunicação 

como sistema de planejamento institucional, na acepção desse termo (conforme tratado no 

início deste trabalho), assim como mapear o estado de arte de Políticas de Comunicação para 

IES no Brasil, conforme objetivos deste trabalho. Tais documentos podem contribuir com 

subsídios valiosos, no embasamento de políticas e diretrizes para outras instituições de ensino 

superior. 

Destaco, ainda, que IES pioneiras e de referência em Divulgação Científica, tais como 

USP e Unicamp, não possuem, em seu Portal Institucional, um documento que explicite sua 

Política Estratégica de Comunicação, apesar de terem suas diretrizes formalizadas 

internamente, o que de maneira alguma desqualifica seu competente trabalho de difusão da 

CT&I7. 

  

                                                 
7 Para ler mais sobre iniciativas para implantação das primeiras experiências de Divulgação Científica em 

universidades, notadamente USP, Metodista e Unicamp: Marques de Melo (1985, 1992), Kunsch (1992). 
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Capítulo 2 - PRIMEIROS DIÁLOGOS: PESQUISA 

PARTICIPANTE COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

 

Esta pesquisa se pauta por uma abordagem qualitativa, tipo de aproximação que 

responde a questões muito particulares e se ocupa com um nível de realidade que não cabe ser 

quantificado. Segundo Minayo (2009, p. 24),  

 

O pesquisador que trabalha com estratégias qualitativas atua com a matéria-

prima das vivências, das experiências, da cotidianidade e também analisa as 

estruturas e instituições, mas entendem-nas como ação humana objetivada.  

 

Esse rico universo de relações, representações e intencionalidades dificilmente 

poderia ser traduzido somente em números e indicadores quantitativos. Como pontuei 

anteriormente, será analisada a comunicação da C&T nas duas universidades públicas atuantes 

em Mato Grosso, a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a Universidade do Estado 

de Mato Grosso (Unemat), além de políticas de Estado, viabilizadas por meio da Secretaria de 

Estado de Ciência e Tecnologia (Seciteci) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

(Fapemat). Essa estratégia de pesquisa pode ser caracterizada como pesquisa participante, 

baseada na interação ativa entre pesquisador e grupo, “ [...] na conjugação da investigação com 

os processos mais amplos de ação social e de apropriação coletiva do conhecimento, com a 

finalidade de transformar o povo em sujeito político” (PERUZZO, 2008, p. 132). 

 A autora aponta componentes fundamentais para compreender a pesquisa participante, 

que podem ser tomados como base do seu procedimento metodológico: presença constante do 

investigado no ambiente investigado, compartilhamento das atividades do grupo ou do contexto 

que está sendo estudado, de modo consistente, sistematizado e a necessidade do pesquisador 

assumir o papel do outro para então atingir o sentido de suas ações. 

A pesquisa participante tem aplicação em várias áreas do conhecimento, como na 

Educação, Antropologia, Sociologia, Administração, Serviço Social e na Comunicação Social. 

Especificamente nesse campo, assume três finalidades, observar fenômenos ligados a 

experiências populares de comunicação voltadas para o desenvolvimento social, realizar 

estudos de recepção de conteúdos da mídia que ultrapassem os padrões vigentes e promover o 

retorno de resultados ao grupo pesquisado, para que possam ser aplicados em seu benefício. 
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Especificamente neste trabalho, o último objetivo orientou minhas ações enquanto 

pesquisadora. 

A pesquisa participante se configura em três modalidades: observação participante, 

pesquisa participante e pesquisa-ação. Assim como na investigação participante, nesta 

modalidade o pesquisador também se insere no grupo pesquisado, participando de suas 

atividades, mas variando nos seguintes aspectos: 

 O investigador interage como membro mas, além de observar, ele se envolve, 

assume algum papel no grupo. Somado a isso, o grupo pesquisado conhece os 

propósitos, intenções do investigador e normalmente concordou com a 

realização da pesquisa. 

 O pesquisador é membro do grupo ou apenas se insere nela para realizar a 

pesquisa e se compromete a devolver os resultados da investigação à 

comunidade pesquisada. 

 A pesquisa pode se originar do interesse do investigador ou de um grupo que 

objetiva conhecer melhor seus processos de comunicação. Em geral, a 

motivação é compreender, de modo sistemático e com base científica, os 

processos de comunicação existentes, como forma de identificar suas inovações, 

virtudes e avanços, mas também as falhas, desvios de práticas comunicacionais, 

levantar as práticas participativas e de gestão, entender os mecanismos de 

recepção de mensagens e auscultar as aspirações dos receptores, de modo a 

aperfeiçoar o trabalho desenvolvido nos meios de comunicação grupais ou 

midiáticos de alcance comunitário ou local.  

 Apesar de aproximar-se da pesquisa-ação, distingue-se principalmente no 

processo de realização. Na pesquisa participante, o pesquisador tem mais 

autonomia, já que as decisões sobre objetivos, processo de coleta e interpretação 

dos dados não contam com a interferência do grupo pesquisado. Os resultados 

são apresentados apenas na conclusão da pesquisa. 

Na área da comunicação, essa modalidade tem se concretizado num tipo de investigação 

em que o pesquisador interage com o grupo pesquisado, acompanha as atividades relacionadas 

ao objeto em estudo e desempenha algum papel cooperativo no grupo.  

O planejamento de uma pesquisa participante é muito flexível. Contrariamente a outros 

tipos de pesquisa, não se segue uma série de fases rigidamente ordenadas. De acordo com 

Thiollent (1996, p. 14) “Há sempre um vaivém entre várias preocupações a serem adaptadas 
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em função das circunstâncias e da dinâmica interna do grupo de pesquisadores no seu 

relacionamento com a situação investigada”. 

De acordo com esse autor, a estratégia segue parcialmente uma ordem sequencial no 

tempo. Em primeiro lugar aparece a fase exploratória e, no final, a divulgação dos resultados. 

Entretanto, as etapas intermediárias não são ordenadas numa sequência temporal rígida. Há um 

constante vaivém entre as preocupações de organizar um seminário, escolher um tema, colocar 

um problema, coletar dados, colocar outro problema, cotejar o saber formal dos especialistas 

com o saber informal dos colaboradores, colocar outro problema, mudar de tema, elaborar um 

plano de ação, divulgar resultados. Todas essas tarefas não são consideradas fases. “Preferimos 

apresentar o ponto de partida e o ponto de chegada, sabendo que, no intervalo, haverá uma 

multiplicidade de caminhos a serem escolhidos em função das circunstâncias” (Thiollent, 1996, 

p. 47). 

Nesse processo, paralelamente à observação direta, o pesquisador pode aplicar técnicas 

complementares de coleta de dados como a entrevista (tanto no formato semi-estruturado, como 

a entrevista em profundidade), a análise documental e o estudo de dados secundários 

(informações já disponíveis em órgão públicos e privados ou instituições vinculadas ao próprio 

grupo pesquisado). Cabe destacar que o retorno dos resultados é algo esperado e, às vezes, até 

mesmo exigido pelo grupo. “Afinal é uma forma de perceberem que os resultados estarão ao 

seu dispor e poderão subsidiar seu autoconhecimento e as ações em prol da melhoria de 

processos organizativos e de comunicação interna e externa” (PERUZZO, 2008, p. 143). 

A pesquisa participante, assim como outras modalidades de estudos qualitativos, se 

concretiza na coleta e análise de dados primários empíricos. Ela se ancora na integração entre 

o pesquisador e o grupo estudado e dessa relação é que depende a captação adequada dos dados. 

Entretanto, não se nega a validade do dado quantitativo, assim como não se deixa de colocar as 

questões relativas aos quadros de referência teórica, sem os quais a pesquisa não faria sentido. 

“Entre esses diversos níveis de análise, não nos parece do geral ao particular nem indução do 

particular ao geral. Trata-se de estabelecer um constante vaivém no qual são privilegiados níveis 

mais acessíveis ao pesquisador principiante” (THIOLLENT, 1996, p. 9). 

Levando a sério o saber espontâneo e cotejando-o com as explicações dos 

pesquisadores, um conhecimento descritivo e crítico é gerado acerca da situação, com todas as 

sutilezas e nuanças que em geral escapam aos procedimentos padronizados.  

 

Com a divulgação de informação dentro da população, com o processo de 

aprendizagem dos pesquisadores e dos participantes, com o eventual 
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treinamento de pessoas “leigas” para desempenharem a função de 

pesquisadores é possível esperar a geração de uma massa de informação 

significativa, aproveitando um amplo concurso de competências diversas 

(THIOLLENT, 1996, p. 19). 
 

Como se vê, essa estratégia não se caracteriza somente pela ação ou participação. A 

ênfase pode ser dada a um destes três aspectos: resolução de problemas, tomada de consciência 

ou produção de conhecimento. Com ela é necessário produzir conhecimentos, adquirir 

experiência, contribuir para a discussão ou fazer avançar o debate acerca das questões 

abordadas.  

Num contexto organizacional, a ação visa, frequentemente, resolver problemas de 

ordem aparentemente mais técnica como, por exemplo, introduzir uma nova tecnologia, 

desbloquear a circulação da informação dentro da empresa, otimizar ou adequar esforços de 

comunicação interna e externa. 

Dessa forma, a Pesquisa Participante é um método de pesquisa que agrega vários 

métodos ou técnicas de pesquisa social, particulares em cada fase ou operação do processo de 

investigação. O ciclo da pesquisa inclui planejamento, intervenção, observação e reflexão. Tais 

etapas são articuladas, se retroalimentam de forma dialógica e, nesta pesquisa, se 

desenvolveram priorizando as seguintes estratégias: 

 

2.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

Inicialmente, foi feito levantamento da produção bibliográfica que aborda aspectos 

gerais da comunicação empresarial, planejamento estratégico em comunicação empresarial, 

comunicação para a área pública, difusão e divulgação da produção científica e, mais 

especificamente, a produção acadêmica sobre Ciência e Tecnologia em Mato Grosso e 

divulgação da ciência e tecnologia em âmbito estadual.  

 

2.2 PESQUISA DOCUMENTAL  

 

Esta etapa se articulou com três objetivos distintos: 
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2.2.1 Pesquisa documental sobre políticas de comunicação do estado  

 

Primeiramente, foram realizadas consultas a documentos oficiais do Governo do 

Estado (Planejamento Plurianual, Anuários, Relatórios Orçamentários, Leis, Decretos e 

legislações afins), aos documentos e planejamento anuais de cada instituição, a indicadores de 

C&T do Ministério de Ciência e Tecnologia, visando mapear a existência de iniciativas 

documentadas na área de comunicação empresarial ou divulgação da C&T. 

 

2.2.2 Pesquisa documental sobre áreas prioritárias de CT&I do estado  

 

Também promovi consultas junto a pró-reitorias de pesquisa, pós-graduação, extensão 

e cultura de cada universidade, para levantamento de editais de pesquisa e/ou extensão e 

projetos aprovados em editais internos e externos (Fapemat, agências federais e internacionais), 

visando traçar um mapa da pesquisa em desenvolvimento em Mato Grosso. 

 

2.2.3 Pesquisa documental em sites de instituições de ensino e pesquisa 

 

Outra estratégia utilizada foi a pesquisa exploratória de portais institucionais online de 

universidades públicas federais e estaduais, assim como dos institutos de Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFs), com o intuito de investigar a discussão 

ou ações para implementação de políticas de comunicação nessas instituições.  

A opção por colher informações de portais online se justifica pela maior possibilidade 

de acesso às informações das diferentes instituições e, exatamente por ser a política de 

comunicação um processo de construção coletiva, deve estar minimamente divulgada nos 

canais oficiais da instituição. 

Para tanto, partimos de pesquisas anteriores realizadas por Alves (2013) e Beltrame (2014), 

que mapearam a menção à política de comunicação nos sites de universidades federais e institutos 

federais, respectivamente. A partir dos apontamentos desses pesquisadores, realizamos consultas aos 

sites das instituições por eles citadas e ampliamos buscas as demais IES e IFET brasileiros. 

Dessa forma, tal opção metodológica objetivou traçar um panorama das políticas em 

IES públicas no Brasil, a partir das informações divulgadas em seus respectivos portais 

institucionais e, dessa forma, não foram incluídos nesse panorama ações que estejam sendo 

executadas nas IES, mas que não tenham espaço nos seus portais institucionais. 
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2.3 ENTREVISTAS E FORMULÁRIOS 

 

Realização de entrevistas semiestruturadas com representantes da UFMT, Unemat, 

Fapemat e seus respectivos departamentos de Comunicação e Marketing. Por orientação ética 

e opção metodológica, não irei revelar, nesta tese, nomes dos entrevistados, mas ressalto que 

atuam em cargos estratégicos na estrutura organizacional. 

As entrevistas com os gestores buscaram verificar conceitos e objetivos, entendimento 

sobre o próprio conceito de comunicação, o mais amplo e estratégico possível, além de mapear 

valores, princípios que expressassem a cultura da organização. Já a interlocução com os 

responsáveis pelo setor de comunicação das instituições objetivou mapear o perfil dos 

profissionais, recursos, investimentos, estrutura, canais de comunicação existentes. Como se 

sabe, uma política de comunicação funda-se em pressupostos básicos, dentre os quais:  

 

[...] vínculo entre comunicação e processo de gestão, cultura organizacional, 

existência de estrutura profissionalizada de comunicação e de recursos para sua 

implementação e vontade política para colocá-la em prática e exigir seu 

cumprimento (BUENO, 2009, p. 311). 

 

A partir dos resultados obtidos nas entrevistas, foram analisadas as atividades 

desenvolvidas pelos departamentos de Comunicação e Marketing, pró-reitorias, gestão 

universitária, para identificar a contribuição de cada um deles na consolidação dos processos 

de comunicação institucional estratégica.  

Cabe frisar que minha primeira reunião para apresentação da proposta de construção 

de uma política de comunicação que integrasse as diferentes instituições de CT&I foi realizada 

em 5 de maio de 2015, na sede da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), localizada 

em Cuiabá (MT). Entretanto, encontros das equipes que compõem a Rede de Divulgação 

Científica de Mato Grosso (UFMT, Unemat, IFMT), visando à definição de estratégias 

conjuntas, já vinham ocorrendo desde final de 2012, das quais participei durante aquele ano 

(2012), antes de meu ingresso como discente no Doutorado da Universidade Metodista de São 

Paulo. A partir dessas primeiras reuniões, vislumbramos a possibilidade desse projeto de 

pesquisa participante. 

A primeira entrevista, feita por e-mail com representante do setor de comunicação da 

UFMT e Fapemat Ciência, em 2013, objetivou mapear iniciativas de jornalismo científico no 

estado, notadamente no site Fapemat Ciência. Destaco, então, que esta tese vem sendo 
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delineada conjuntamente com os atores sociais das instituições envolvidas, a partir das 

necessidades e demandas locais, mesmo antes de eu ingressar na pós-graduação stricto sensu. 

As entrevistas com representantes da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 

Universidade do estado de Mato Grosso (Unemat), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de Mato Grosso (Fapemat) e Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Seciteci) foram 

realizadas ao longo de 2015. Como atualmente moro em Cáceres (215 km de Cuiabá), para 

cumprir tal meta, fizeram-se necessárias inúmeras viagens para a Capital do estado. Já as 

entrevistas na Unemat, sediada em Cáceres, ocorreram em meu município de residência. Além 

dessas, também acompanhei reuniões e encontros para a construção do Plano Estadual de 

Ciência e Tecnologia e para o Planejamento Estratégico da Unemat. 

A realização de entrevistas foi a estratégia de coleta de dados que mais demandou o 

meu esforço enquanto pesquisadora. Por outro lado, revelaram-se extremamente produtivas, na 

medida em que esses momentos foram fundamentais para me aproximar dos profissionais em 

atuação nas instituições, colher dados documentais, enriquecer a bibliografia e refinar meu 

projeto de tese. Também nesses momentos, os próprios atores-colaboradores indicavam outros 

profissionais com os quais eu deveria conversar e buscar dados para complementar e enriquecer 

este trabalho. Saliento que optei por gravar e transcrever a fala dos colaboradores, pois, assim, 

o processo de entrevista ocorre de forma mais ágil, fluente e diminui o trabalho do entrevistado 

de escrever longas respostas. Todas as transcrições constam como anexo desta Tese. 

As informações obtidas nas entrevistas foram utilizadas de maneira complementar ao 

longo deste trabalho e, de forma mais sistematizada, no capítulo sobre Diretrizes para política 

de divulgação da C&T do estado de Mato Grosso (Capítulo 5 e 6). 

 

2.4 AUDITORIA DE IMAGEM  

 

A auditoria da imagem perante os públicos foi realizada com o auxílio de vários 

instrumentos e técnicas.  

 

2.4.1 Diagnóstico da situação atual da comunicação 

  

Para este diagnóstico, avaliei os principais canais de comunicação institucional, de 

jornalismo científico, além do levantamento do espaço dedicado a CT&I nos principais veículos 

de comunicação do estado. Segundo Bueno (2009), o diagnóstico da comunicação em uma 
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organização pressupõe a investigação dos fluxos de informação, a identificação das lideranças, 

a análise do conteúdo e da eficácia dos canais de relacionamento e de dispositivos para o estudo 

de feedback, entre outros.  

Inicialmente, mapeei os principais canais institucionais de divulgação científica no 

estado de Mato Grosso, com vistas a divulgar a produção regional e construir uma cultura 

científica. A partir dessa delineação, tomei como objeto de análise os seguintes sites 

institucionais: Universidade Federal de Mato Grosso (www.ufmt.br), Universidade do Estado 

de Mato Grosso (www.unemat.br) e as iniciativas de publicações conjuntas entre as instituições: 

Revista de Jornalismo Científico Fapemat Ciência (www.revistafapematciencia.org) e Rede de 

Divulgação Científica de Mato Grosso (rdc.org.br). O corpus é constituído pelo universo das 

unidades informativas publicadas durante os meses de agosto e setembro de 2014, nos referido 

portais.  

Posteriormente, foram avaliados os principais canais de mídias sociais online mantidos 

pelas instituições, notadamente os conteúdos publicados nos perfis de facebook e twitter das 

respectivas universidades. As observações buscaram apontar as temáticas prioritárias para 

cobertura jornalística e como se constituem os relatos sobre as pesquisas desenvolvidas no 

âmbito estadual. A investigação também se baseou em observação exploratória dos ambientes 

virtuais e pesquisa bibliográfica, complementadas com entrevistas. 

O método adotado para sistematização e análise de dados seguiu pressupostos da 

Análise de Conteúdo (AC) que, segundo proposições de Bardin (2009), trata-se do 

desvendamento de significações de diferentes tipos de discursos, baseando-se na inferência ou 

dedução, mas que, simultaneamente, respeita critérios específicos propiciadores de dados em 

frequência, em estruturas temáticas. A investigação quantitativa também possibilitou inferir 

sobre a adequação do jornalismo praticado nos portais e os objetivos de divulgação científica 

do estado de Mato Grosso. 

No campo do jornalismo, a AC pode ser utilizada para diferentes objetivos: detectar 

tendências e modelos de análise de critérios de noticiabilidade, enquadramentos e 

agendamentos. Serve, também, para descrever e classificar produtos, gêneros e formatos 

jornalísticos, para avaliar características da produção de indivíduos, grupos e organizações, para 

identificar elementos típicos, exemplos representativos, discrepâncias e para comparar o 

conteúdo jornalístico de diferentes mídias em diferentes culturas (BARDIN, 2009; 

HERSCOVITZ, 2007; FONSECA JÚNIOR, 2008; FRANCO, 2005).   

Dessa forma, a análise dos diferentes veículos institucionais contribuiu para realizar 

inferências sobre o enfoque e espaço dados a matérias sobre Ciência e Tecnologia, critérios de 
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noticiabilidade e adequação da produção jornalística institucional ao objetivo de divulgação da 

pesquisa produzida.  

 

2.4.2 Auditoria de imagem na mídia estadual  

 

A auditoria de imagem na mídia levou em conta os veículos mais representativos para 

as universidades em atuação no estado e pôde incluir um conjunto diversificado de parâmetros.  

 

Recomenda-se que essa análise adote técnicas qualitativas e quantitativas e 

seja realizada sistematicamente, porque leituras pontuais da divulgação na 

mídia podem ser enganosas, já que a cobertura jornalística pode ser 

contaminada pelos fatos em determinado momento (BUENO, 2009, p. 320). 

 

O corpus foi constituído por edições dos dois veículos impressos de circulação estadual 

de maior tiragem regional: Diário de Cuiabá (com média de 20 mil exemplares) e A Gazeta (22 

mil), utilizando-me, para recorte temporal, o método da semana composta. Tais análises 

empreendidas objetivaram detectar tendências, recorrência temática, enquadramentos e o uso 

de determinadas fontes de informação nas matérias selecionadas, dentre outras categorias 

criadas a posteriori conforme necessidade da pesquisa.  

O método adotado também seguiu pressupostos da Análise de Conteúdo, conforme 

explicitado anteriormente. Dessa forma, a análise dos diferentes jornais estaduais me 

possibilitou inferir sobre o enfoque e espaço dados a matérias sobre ciência e tecnologia 

estadual, critérios de noticiabilidade e divulgação da pesquisa produzida no Estado.  

O diagnóstico da situação da comunicação interna e externa indica lacunas na 

comunicação e sinaliza ações de curto, médio e longo prazos a serem desenvolvidas no plano 

de comunicação que se seguirá ao estabelecimento da política. Entretanto, cabe ressaltar que a 

investigação produziu um recorte temporal específico, conforme elucidado, e pode ser testada 

novamente, por exemplo, após implementação de novas diretrizes da divulgação. 

 

2.5  DIRETRIZES PARA FORMULAÇÃO DA POLÍTICA 

 

O professor Wilson da Costa Bueno (2014) propôs uma metodologia para a construção 

de uma política de comunicação: 1) Fixação de conceitos, objetivos, valores, princípios que 

expressem a cultura da organização; 2) Definição de stakeholders; 3) Auditoria da imagem e 
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da comunicação; 4) Elaboração do documento-síntese com informações; 5) Processo de 

internalização e 6) Reavaliação permanente, buscando realinhá-la ao longo do tempo.  

Esta etapa será dedicada à elaboração de diretrizes gerais e específicas para o 

documento-síntese, que sistematizará as informações, conceitos, valores. Após definidas e 

aprovadas as principais diretrizes que nortearão o documento da política de comunicação, ele 

deverá ser divulgado pelos atores da organização.  

Cabe destacar que, para o desenvolvimento das diferentes etapas da pesquisa, fiz-me 

presente nas instituições, por meio de participação/realização de reuniões, entrevistas, 

participação de seminários. Reavaliando posteriormente minhas observações de campo, revivi 

as memórias dos encontros. O que ficou marcado é que fui extremamente bem recebida em 

todos os momentos e instituições, e pude notar grande abertura e disponibilidade dos 

profissionais em responder às perguntas, familiarizar-me com os locais, apresentando-me às 

equipes, instalações, produtos e projetos em andamento ou ainda em fase de estruturação.   

As conversas com os profissionais duraram cerca de duas horas cada, somando mais de 

10 horas de gravação de material em áudio. Optei por gravar e, posterirormente, transcrever as 

entrevistas e não entregar um formulário para que o colaborador respondesse. Essa medida 

contribuiu para maior predisposição do entrevistado em participar da pesquisa e agilizou o 

processo de coleta, assim como possibilitou que eu colhesse posicionamentos mais espontâneos 

(e, com isso, um discurso menos institucionalizado) e maior interação entre os interlocutores, 

permitindo aprofundar aspectos mais interessantes ou esclarecer outros. Isso não impedia que, 

conforme solicitação do ator-colaborador, as perguntas fossem enviadas com antecedência por 

e-mail. 

Na UFMT, por exemplo, vi uma equipe extremamente engajada, ativa e envolvida com 

a Divulgação Científica, contando com projetos já bem consolidados e outros tantos em 

ebulição, apesar dos desafios constantes para sua continuidade. Além dos professores, 

profissionais da área da comunicação, os projetos envolvem diretamente acadêmicos do curso 

de Comunicação Social, das diferentes competências, como Jornalismo e Publicidade, 

participando, tanto na pesquisa sobre a divulgação científica (iniciação científica, TCC e grupo 

de pesquisa com mais de 40 acadêmicos), como atuando diretamente nos veículos. 

Saliento aqui, novamente, que atuo como Jornalista concursada na Assessoria de 

Comunicação da Universidade do Estado de Mato Grosso e, sem dúvida, tive uma grande 

preocupação, desde o início deste projeto, de que minhas relações pessoais e profissionais não 

interferissem no trabalho de pesquisa.  



80 

 

A Unemat mantém um plano de carreira que possibilita o afastamento integral dos 

profissionais de suas atividades para a qualificação em nível stricto sensu. Esse afastamento 

contribuiu para o meu distanciamento enquanto profissional e acabou ajudando a separar a 

minha atuação de jornalista da “pesquisadora”. Isso, entretanto, não evitou que, em algum 

momento, me fosse solicitada a escrita de uma matéria sobre determinada reunião da qual eu 

participava. Como eu me negava a fazê-lo, logo se redefinia essa relativa separação. A própria 

equipe da Assessoria de Comunicação da instituição compreendeu e respeitou tal postura, não 

misturando as posições. 

Como afirma Triviños (1990), a pretensa neutralidade científica é uma falácia, na 

medida em que o conhecimento científico não está imune a distorções causadas pelo próprio 

método e, ao mesmo tempo, nenhum pesquisador está imune a valores, ideologias e posições 

políticas, que acabam por definir escolhas teóricas, metodológicas e a própria interpretação de 

algum dado. 

Desde o início, fui alertada sobre a possibilidade de perda de objetividade, e até de 

autonomia, decorrentes desse envolvimento com o objeto e atores-colaboradores da pesquisa. 

Na literatura sobre o tema, Peruzzo (2008), por exemplo, destaca que a opção pela estratégia de 

pesquisa participante exige muita maturidade intelectual, capacidade de distanciamento e 

responsabilidade para com o ambiente pesquisado.  

Por isso, visando garantir critérios de objetivação no desenvolvimento desta pesquisa, 

recorri a diferentes métodos e técnicas para lidar com a dimensão coletiva e interativa da 

investigação e também a técnicas de registro, processamento e exposição de resultados, além 

de levantamento de documentação disponível, questionários e técnicas de entrevista individual. 

Os encontros foram realizados após agenda prévia com cada profissional e ocorreram 

nas sedes das instituições, localizadas, respectivamente, em Cuiabá, a reitoria da UFMT e, em 

Cáceres, a administração superior da Unemat. A opção por trabalhar com questionários 

semiestruturados me deu liberdade, enquanto pesquisadora, para aprofundar em algum ponto 

que considerava ainda não esclarecido ou que poderia ser mais bem elucidado. Assim, a mesma 

pergunta foi feita a mais de um profissional para colher diferentes visões sobre um mesmo 

aspecto, assim como para complementar uma informação. 

Dessa forma, para evitar ao máximo que condicionantes pessoais e profissionais 

interferissem na condução de críticas e análises, utilizei-me de dados quantitativos, qualitativos, 

como apontados em capítulos anteriores, e busquei aplicar os mesmos instrumentos de coleta e 

análise às duas instituições.  
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Entretanto, é inegável que, como jornalista em atuação na Unemat, conheço diretamente 

as pessoas envolvidas na comunicação e gestão institucional, o que acabou se revelando um 

grande facilitador do meu trânsito enquanto pesquisadora. Da mesma forma, o fato de já ter 

participado, conjuntamente com profissionais do setor de Comunicação da UFMT, de ações e 

reuniões realizadas anteriormente por meio da Rede de Divulgação Científica de Mato Grosso 

e de cursos de Divulgação Científica, também facilitou para que essa pesquisa fosse bem aceita. 

Essa facilidade de aceitação ainda pode ser explicada por características socioculturais 

regionais. Novamente quero relativizar essa afirmativa, despindo-me de concepções 

etnocêntricas, mas as próprias relações profissionais e pessoais revelam-se mais próximas do 

que aquelas sentidas em grandes centros, o que facilita o contato e aproximação com 

profissionais em distintas posições sociais. 

Outra justificativa para a predisposição dos técnicos e gestores das duas instituições em 

me conceder entrevistas, disponibilizar informações e documentos foi evidenciada nas falas dos 

próprios depoentes, unânimes em apontar a necessidade de maior fortalecimento da Divulgação 

Científica nas instituições públicas e a necessidade e de pesquisas nesse campo. 
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Capítulo 3- CT&I NO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

O estado de Mato Grosso destaca-se por sua grande extensão territorial, ocupando uma 

área de 903.357 km² e com 780 km de fronteira com a Bolívia. Dos 141 municípios do Estado, 

85% têm menos de 30 mil habitantes (IBGE, 2014) e apresentam distâncias intermunicipais que 

chegam a 1.500 km. Essas características trazem um enorme desafio para o poder público na 

prestação de serviços como saúde, segurança, educação e, sobretudo, comunicação. 

O estado detém diversidade cultural, com a presença de comunidades tradicionais, como 

grupos indígenas e quilombolas, além de grande riqueza natural, caracterizado por três biomas 

distintos: pantanal (7,04% do território), cerrado (40,80% do território) e amazônico (52,16%). 

Nas três últimas décadas, o estado transformou-se no primeiro produtor de soja, algodão 

e milho do país, detendo, também, o maior rebanho bovino, ocupando, assim, posição de 

destaque no ranking das exportações brasileiras.  

 

Sob essa perspectiva, o desafio para a Ciência, Tecnologia e Inovação em Mato 

Grosso, além do aproveitamento da vocação agrícola, que representa 50,5% 

da economia estadual, é potencializar outras áreas promissoras que permitam 

agregar valor e renda para diversificar a matriz econômica do Estado 

(SECITECI, 2015a, p. 9). 
 

Dessa forma, a capacidade competitiva e a sustentabilidade desse sistema dependem 

fortemente de avanços na pesquisa científica e nas inovações, tanto na agropecuária, quanto em 

outros segmentos que adensam as cadeias produtivas do estado.  O cenário de CT&I é 

paradoxal: a pujança econômica contrasta com uma base científica e tecnológica reduzida e 

restrita a poucas instituições de pesquisa.  

 

Essa situação evidencia uma contradição visto que, se, por um lado, o estado 

de Mato Grosso, com base na ciência e na tecnologia, atingiu índices de 

desenvolvimento econômico semelhantes aos padrões dos países mais 

desenvolvidos, por outro, ainda tem uma representatividade discreta na 

competência científica e tecnológica do Brasil, comparável aos padrões de 

países com baixos índices de desenvolvimento econômico, científico e 

tecnológico (SECITECI, 2015a, 2015, p. 9). 
 

Cabe ressaltar que, além de serem a base do desenvolvimento regional sustentável, as 

atividades de CT&I, juntamente com a educação, devem estar relacionadas a questões que se 

apresentam à sociedade mato-grossense em suas atividades cotidianas. “O desenvolvimento 

regional sustentável tem como principais elos a pesquisa, o conhecimento e a produção, os quais 
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deverão estar estreitamente relacionados às áreas estratégicas para o Estado” (SECITECI, 

2015c, p.7). 

 

3.1 ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DA CT&I 

 

A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação elencou áreas prioritárias de 

desenvolvimento da CT&I que envolvem cadeias importantes para alavancar a economia 

brasileira. São elas tecnologias da informação e comunicação, fármacos e complexo industrial 

da saúde, petróleo e gás, complexo industrial da defesa, aeroespacial, nuclear e áreas 

relacionadas com a economia verde e desenvolvimento social. Esta última inclui popularização 

da CT&I, melhoria do ensino de ciências, inclusão produtiva, tecnologia social e tecnologias 

para Cidades Sustentáveis (BRASIL, 2012).  

Essas áreas prioritárias foram definidas considerando-se a sua relevância e impacto 

para o alcance dos objetivos da Estratégia Nacional, o conhecimento acumulado do setor ou 

áreas relacionadas à soberania nacional, com infraestrutura e vigor suficientes, além daquelas 

que precisam ser adensadas para que o país alcance competitividade e inserção 

internacionais. 

Além dessas competências, o estudo também elegeu como áreas complementares a 

“indústria química, bens de capital, energia elétrica, carvão mineral, minerais estratégicos, 

produção agrícola sustentável, recursos hídricos, amazônica e semiárido, pantanal e cerrado” 

(BRASIL, 2012, p. 88).  

Entre os maiores desafios do Brasil, destacados pela Estratégia Nacional, estão a 

redução da defasagem em Ciência e Tecnologia, que separa o país das nações desenvolvidas, a 

expansão da liderança brasileira em temas ligados à sustentabilidade ambiental e a superação 

das desigualdades sociais e regionais. O mesmo documento propõe ações que visam reforçar a 

pós-graduação e a infraestrutura de pesquisa nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 

sem comprometer os níveis de excelência nas regiões Sudeste e Sul (BRASIL, 2012). 

Já no Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento da Amazônia 

Legal (CGEE, 2013), foram estabelecidas diversas linhas de ação, nas quais é possível verificar 

alguns temas contemplados como arte e cultura regional, tecnologia de manejo florestal de usos 

múltiplos, recuperação de áreas degradadas, bioinformática, engenharias, biologia, zoologia, 

nanotecnologia, biotecnologia, genômica, biodiversidade e recursos naturais, cadeia 

aeroespacial, tecnologias industriais básicas.  
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3.1.1 Áreas prioritárias para desenvolvimento da CT&I em Mato Grosso 

 

No contexto do estado de Mato Grosso, o Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

juntamente com a comunidade científica e com organizações que o compõem, propuseram uma 

Agenda Estratégica de Ciência, Tecnologia e Inovação para Mato Grosso (SECITECI, 2015a)8, 

onde se estabeleceram áreas prioritárias para investimentos. São elas: 

 Agropecuária e agroindústria; 

 Biodiversidade e biotecnologia;  

 Educação; 

 Energia e recursos energéticos renováveis; 

 Logística de transporte; 

 Recursos hídricos e mudanças climáticas; 

 Recursos minerais; 

 Saúde; 

 Segurança pública; 

 Tecnologia da informação e comunicação (TICs); 

 Turismo. 

Essa Agenda Estratégica descreve áreas prioritárias com vistas a orientar programas e 

projetos a serem financiados por organismos nacionais e internacionais, bem como orientar a 

formulação de políticas públicas. Portanto, o alinhamento das ações de instituições de ensino e 

pesquisa de Mato Grosso a essas áreas estratégicas pode contribuir para o fortalecimento das 

organizações e para o próprio sistema estadual de C&T.  

Como resultado das discussões para a construção da Agenda, foram elencados cinco 

grandes eixos temáticos e respectivas prioridades para desenvolvimento estratégico de Mato 

Grosso9. Interessante notar que ações de comunicação se configuram dentre as estratégias 

prioritárias, para cada eixo contemplado. No quadro a seguir (Quadro 4), destaco, em cada eixo 

estruturante da Agenda estadual de CT&I, as respectivas estratégias prioritárias propostas, 

dando ênfase àquelas que contemplam a necessidade de maior estruturação de ações de difusão 

científica, em seus distintos gêneros e formatos. 

                                                 
8 A construção da Agenda Estratégica de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso ocorreu, durante o 

segundo semestre de 2015, ao longo de encontros com representantes de 36 instituições relacionadas à CT&I no 

âmbito estadual, dentre as quais, universidades, governo, empresas e ONGs. O lançamento oficial ocorreu em 16 

dez. 2015, em Cuiabá (SECITECI, 2015a). A Agenda estabelece as diretrizes de Ciência, Tecnologia e Inovação 

para o estado, baseada em diagnóstico prévio realizado em cinco eixos temáticos que compõem os Cadernos de 

Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso.  
9 Os cadernos com os conteúdos abordados em cada eixo encontram-se disponíveis online, no portal da Secretaria 

de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Para outras informações: <http://www.secitec.mt.gov.br/agenda-

estrategica-ciencia-tecnologia-e-inovacao/agenda-estrategica-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao/82506>. 
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Quadro 4. Estratégias prioritárias para o fortalecimento dos cinco eixos estruturantes da 

Agenda Estadual de Ciência e Tecnologia (SECITECI, 2015a).  

 

Eixo I - Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação: 

 Fortalecer a cultura da CT&I no sistema educacional mato-grossense. 

 Divulgar os marcos legais da CT&I para servidores públicos no sentido de melhorar a 

compreensão no tratamento jurídico do tema. 

 Fortalecer a participação social no sistema de CT&I: realizar consultas, audiências 

públicas e promover a divulgação das ações de CT&I. 

Eixo II – Inovação nas ICTs e nas Empresas: 

 Sistematizar, integrar e divulgar as informações sobre inovação: banco de expertise, base 

de dados de projetos, projetos de crowd funding, lista de atores do sistema de inovação e 

divulgação dos programas de incentivo existentes. 

 Fomentar ações de divulgação de pesquisas existentes nas instituições para o setor 

empresarial. 

 Criar o Portal de Inovação do Estado. 

 Criar um centro de inovações (HUB de expertise) que concentre informações de 

mercado conectando os diversos atores. 

Eixo III - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Áreas Estratégicas: 

 Promover o intercâmbio de conhecimento científico e tecnológico entre 

instituições públicas e privadas. 

Eixo IV- Educação Superior: Graduação e Pós-graduação: 

 Aperfeiçoar o processo de informação sobre profissões e sobre acesso ao ensino 

superior por meio de financiamento de projetos de qualificação do ensino médio, a fim 

de ampliar o acesso ao ensino superior público. 

 Financiar projetos que visem à articulação do ensino superior com o ensino médio. 

 Financiar publicações para disseminação do conhecimento (livros impressos e e-

books, eventos nacionais e internacionais, periódicos impressos ou online etc.), 

visando facilitar o acesso ao conhecimento produzido. 

 Construir agenda com as forças produtivas e a sociedade organizada para a discussão 

de pesquisa, visando à produção do conhecimento que contribua para o desenvolvimento 

de áreas estratégicas do Estado. 

EixoV- Educação Profissional e Educação Tecnológica: 

 Definir uma agenda de Informações para compor o ambiente: mapa e oferta de cursos, 

estudos de demanda, arranjos produtivos locais, acompanhamento de egressos, 

índices de empregabilidade, relação de docentes, relação das instituições de ensino, 

planos de capacitação profissional das instituições de ensino etc. 

Fonte: Construído pela autora, com base nas estratégias prioritárias definidas para os cinco eixos 

temáticos da Agenda Estratégica de CT&I de MT (SECITECI, 2015a, p. 21-26), com ênfase às 

estratégias de Divulgação Científica. 

 

Vê-se no Quadro 4 como a comunicação da CT&I se articula aos cinco eixos 

temáticos: 

1) O Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação evidencia a necessidade de 

divulgar ações e marcos legais de CT&I;  
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2) Inovação nas ICTs e nas Empresas, onde se aponta a necessidade de sistematizar e 

divulgar as ações de pesquisa e inovação, em diferentes plataformas, dando maior visibilidade 

às competências estaduais;  

3) Na dimensão Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Áreas Estratégicas, a 

comunicação pode contribuir no intercâmbio de conhecimento científico e tecnológico entre 

instituições públicas e privadas;  

4) No âmbito da Educação Superior, as estratégias evidenciam a necessidade de 

divulgar as pesquisas produzidas, assim como informações sobre acesso ao Ensino Superior e 

maior diálogo com Ensino Médio;  

5) Já na Educação Profissional e Tecnológica, há demanda por definir uma agenda 

sistematizada com informações sobre oferta e demanda de cursos. 

Dessa maneira, as estratégias propostas visam promover a pesquisa, ampliar as 

inovações e difundir novas tecnologias na economia mato-grossense. Nas distintas dimensões 

do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia, a comunicação institucional/difusão científica 

aparece como fundamental para articulação e desenvolvimento das instituições que compõem 

o sistema.  

 

3.1.2 Sistema estadual de CT&I 

 

Desde 1981, o estado de Mato Grosso possui formalmente um Sistema Estadual de 

Ciência e Tecnologia, instituído pelo Decreto nº 954, de 9 de abril de 1981 (SECITECI, 2015a, p. 

9). A partir de então, várias ações vêm sendo desenvolvidas no sentido de estruturar e consolidar 

esse sistema, ao mesmo tempo em que são implementadas iniciativas governamentais, a fim de 

articular a interação entre as instituições de pesquisa e os diversos setores da sociedade. 

Na região Centro Oeste, no ano de 2013, os dispêndios dos governos estaduais em 

pesquisa e desenvolvimento apresentaram a seguinte distribuição em relação às suas receitas 

totais: Mato Grosso do Sul (0,57%), Goiás (0,24%), Distrito Federal (0,21%) e Mato Grosso 

(0,17%) (MCTI, 2015). 

Reconhecendo que uma Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação se 

constitui como fator determinante para aumentar a competitividade de produtos e serviços e 

para uso sustentável das riquezas do Estado, as ações do poder público, nesse segmento, 

deveriam garantir articulações necessárias para acelerar o desenvolvimento científico e 

tecnológico regional.  
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Desta forma, o desafio que se impõe ao Estado é o de agregar conhecimento 

em sua produção e proporcionar as condições para o aumento da produção 

científica das instituições locais, diversificando a oferta de níveis e 

modalidades de ensino e trazendo ao setor privado a confiança para o 

investimento seguro nas instituições de pesquisa públicas e privadas do estado 

de Mato Grosso (SECITECI, 2015a, p. 10). 

 

O Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Informação é composto pela Secretaria 

de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), pela Secretaria de Estado de Educação 

(Seduc), por órgãos da administração descentralizada, bem como por todas as ICTs. Para uma 

melhor compreensão da estrutura, destaco, a seguir, (Figura 2) os atores que compõem esse 

sistema, assim como a articulação entre eles.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Principais atores do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Fonte: Seciteci, 

(2015b, p. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

3.2 EDUCAÇÃO SUPERIOR NO SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

 
Ao longo da última década, o Brasil viu ampliar, consideravelmente, o acesso ao 

Ensino Superior. O Censo da Educação Superior no Brasil, em 2013 (INEP/MEC, 2015), 

registrou 7,3 milhões de matrículas, sendo 73,5% na rede privada, 15,6% nas instituições 

federais, 8,3% nas estaduais e 2,6% nas municipais. No período compreendido entre 2001 e 

2010, o número de estudantes que concluiu cursos de graduação passou de 390 mil para 973,8 

mil, representando um incremento de mais de 100%. 

Diferentes fatores podem ser atribuídos a essa expansão. De um lado, o crescimento 

econômico do país que promoveu uma busca por mão-de-obra mais especializada. Por outro, 

viram-se delinear políticas públicas de incentivo ao acesso e permanência na educação superior, 

além de ampliação de vagas, interiorização de universidades e diversificação do sistema de 

ensino para atender clientelas com demandas específicas (INEP, 2011). 

No estado de Mato Grosso, encontram-se em desenvolvimento 538 cursos presenciais. 

Destes, 191 em IES públicas e 347 em particulares. Somam-se 170.941 alunos na graduação 

presencial e à distância, sendo 49.410 na rede pública (33.258 federal, 16.152 estadual) e 

121.531 em estabelecimentos particulares de ensino (INEP, 2011). As matrículas em Mato 

Grosso representam 2,02% do total nacional e 20,4% do Centro-Oeste.  

Outro dado alarmante é que quase metade das vagas oferecidas no Ensino Superior no 

País não é preenchida. Segundo os dados do Censo da Educação Superior (INEP, 2011), as 

2.377 instituições de ensino superior disponibilizaram mais de 3 milhões de vagas em seus 

processos seletivos, das quais 1,5 milhões ficaram ociosas. Se considerarmos apenas a oferta 

em instituições públicas, sobraram 36 mil vagas. A região Centro-Oeste concentra a maior 

proporção de cadeiras não ocupadas, com 53% de vagas ociosas.  

A taxa de conclusão média no Brasil, em 2013, foi de 41,7%, enquanto na região Centro-

Oeste foi de 39,8% e em Mato Grosso de 36,8%. O Plano Nacional de Educação destaca, como 

meta, atingir 90% em 2024 (Observatório do PNE, 2015).  

De acordo com o GeoCapes, dados estatísticos disponibilizados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do total de 3.678 programas de pós-graduação 

desenvolvidos no país, somente 48 são sediados em Mato Grosso, no atendimento a 2.339 

discentes. Em 2013, os investimentos da Capes em bolsas de fomento beneficiaram um pouco 
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mais de 1.100 pesquisadores do estado, o que representa a 19a posição no recebimento de 

incentivos fiscais, dentre as unidades da Federação (CAPES, 2015)10. 

Em relação à qualificação docente, em 2013, as IES no Brasil apresentavam em seus 

quadros 72,7% de professores mestres e doutores. A média da região Centro-Oeste foi de 66,8% 

e de Mato Grosso de 65,7%. Estratificando apenas o número de doutores, a média nacional foi 

33%, sendo a meta almejada de 35%. Para a região Centro Oeste, foi registrada média de 28,6% 

e para Mato Grosso de 27,1%, ficando acima apenas de Goiás, com 23,3 pontos percentuais 

(Observatório do PNE, 2015).  

No ano de 2013, foram titulados no Brasil 45.067 mestres e 15.287 doutores, sendo que a 

meta do PNE é atingir em 2024 a titulação de 60.000 mestres e 25.000 doutores, ao ano. Deste 

total foram titulados na região Centro Oeste 3.577 mestres e 831 doutores e, em Mato Grosso, 

516 mestres e 33 doutores. Mato Grosso figurou como o último neste ranking, dentre os demais 

estados do Centro Oeste (Observatório do PNE, 2015).  

Como se vê, a despeito do acelerado crescimento econômico e grande competitividade 

agrícola, a região central do país defronta-se ainda com a necessidade premente de aumento da 

escolaridade média de sua população, ampliação da qualificação docente e profissional, além da 

redução das desigualdades sociais e regionais e de preservação ambiental, sob pena de comprometer 

a auto sustentabilidade econômica-social pretendida pela sociedade local.  

Mato Grosso, assim como as demais regiões periféricas do País, tem experimentado 

grandes desafios na atração, formação e retenção de profissionais qualificados. Nesse contexto, 

destacam-se as duas maiores Instituições de Ensino Superior públicas consolidadas 

regionalmente, a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a Universidade do Estado de 

Mato Grosso (Unemat), que congregam quase a totalidade de doutores em atuação no estado. 

Essas duas universidades estão situadas em contexto geográfico estratégico e têm 

papel decisivo na formação de professores para a educação básica e de profissionais de nível 

superior naqueles municípios mais longínquos dos grandes centros. Portanto, nestas regiões que 

ainda apresentam deficiência na infraestrutura de acesso, a UFMT e a Unemat são canais 

decisivos de formação universitária para expressiva parcela da população, especialmente aquela 

localizada em regiões distantes a mais de 1.000 km de Cuiabá. 

 

 

                                                 
10GeoCapes (http://geocapes.capes.gov.br/) é um aplicativo gráfico que exibe informações quantitativas 

da Capes, com precisão geográfica. Dados atualizados no sistema em: 05 ago. 2015. 
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3.3 A UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

A Unemat iniciou suas atividades em 1978, como Instituto de Ensino Superior de 

Cáceres (IESC), estadualizado em 1985. Até 1990, atendeu somente o município de Cáceres. 

Depois se expandiu, interiorizando-se para outras regiões do estado, então com o nome de 

Fundação de Ensino Superior de Mato Grosso (FESMAT).  

Em 15 de dezembro de 1993, por meio da Lei Complementar 30, institui-se a 

Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), mantida pela Fundação Universidade do 

Estado de Mato Grosso (Funemat). Em 10 de agosto de 1999, a Universidade é credenciada 

pelo Conselho Estadual de Educação por cinco anos, passando, então, a gozar de autonomia 

didática, científica e pedagógica. 

A expansão da instituição para outras regiões do estado ocorreu na década de 1990, 

com a abertura dos núcleos fora de Cáceres. O primeiro a ser criado é o de Sinop (1990). Os de 

Alta Floresta, Alto Araguaia, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda e Luciara, em 1991, Barra do 

Bugres e Colíder em 1994, Tangará da Serra em 1995, Juara, em 1999, entram em efetivo 

exercício em 2001. 

Entre 1998 e 2002, a Unemat implanta um novo processo de expansão de áreas e 

formatos ofertados. A partir dos câmpus regionais, atende municípios, por meio de programas 

e turmas especiais. E, em Cáceres, funciona a sede administrativa e o câmpus pioneiro. 

Atualmente (2016), está presente em 108 dos 141 municípios mato-grossenses, com 

13 câmpus, 10 núcleos pedagógicos e 18 polos educacionais de Ensino a Distância. Cerca de 

21 mil acadêmicos são atendidos em 60 cursos presenciais, conforme evidenciado na Figura 3. 
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Figura 3. Mapa de Mato Grosso com municípios que têm câmpus da Unemat. Fonte: Unemat Design. 

Disponível em: <http://www.novoportal.unemat.br/media/images/mapa_presencial_unemat-

prpti(1).png>. Acesso em: 16 dez. 2015. 

 

Além de cursos regulares, a Universidade desenvolve outros 64, em modalidades 

diferenciadas, criados para atender às demandas específicas do interior do estado. Por meio da 

Diretoria de Educação Indígena, passou a ofertar, a partir de 2001, cursos de licenciaturas 

específicos e diferenciados para mais de 30 etnias. O programa denominado Parceladas foi 

criado em 1992 como uma modalidade diferenciada de ensino com objetivo de formar 

professores em diferentes regiões de Mato Grosso. O ensino à distância passou a ser ofertado 

pela Unemat em 2001, também visando aos docentes da rede pública, em Pedagogia e Educação 

Infantil. A partir de 2010, a instituição integrou o Sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB).  

Em 2014, a Unemat registrou 847 professores efetivos, sendo 353 doutores e 385 

mestres, o que permitiu a consolidação de 105 grupos de pesquisa e a institucionalização de 

278 projetos de pesquisa (UNEMAT, 2014). Do total dos projetos institucionalizados, 149 

possuem financiamento externo, através de agências do âmbito Estadual (principalmente 

Fapemat), do âmbito Nacional (Finep, CNPq e Capes) e Internacional. Os trabalhos voltados à 

gestão da propriedade intelectual culminaram na publicação da primeira Patente Institucional, 

resultante de projetos de pesquisa e inovação (Fonte: Consulta a Documentos PRPPG/Unemat). 

Ainda como resultado do fortalecimento da pós-graduação stricto sensu e da 

qualificação do corpo docente da IES, a pesquisa e a produção do conhecimento apresentaram 

crescimento significativo. Em 2014, a Unemat contava com 15 Centros de Pesquisa, 22 
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Núcleos, 139 Grupos/CNPq e 396 Projetos, mais que o dobro do que possuía em 2013, com 

140 institucionalizados.  

 

3.3.1 A Unemat e a difusão do conhecimento 

 

De acordo com o artigo 3º do Estatuto da Unemat (Unemat, 2012), são fins dessa 

universidade, dentre outros:  

 

 Garantir a ambiência para produção e a difusão do conhecimento através 

do ensino, da pesquisa e extensão em suas diferentes modalidades e 

formas de promoção; 

 Promover a extensão, aberta à participação, numa relação dialógica com 

a sociedade, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da 

criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica; 

 Oferecer serviços de radiodifusão sonora e imagens, sem finalidade 

comercial, com fins exclusivamente educativos e culturais (Adaptado de: 

UNEMAT, 2012, p. 2-3.) 

 

Nota-se que a difusão do conhecimento, possibilitada por meio de diferentes formas e 

modalidades, o constante diálogo com a sociedade, visando à divulgação das conquistas, das 

pesquisas científicas e a oferta de serviços de radiodifusão educativos e culturais constam como 

finalidades primordiais da Unemat. Dessa forma, é correto afirmar que a difusão científica, por 

diversos meios e canais, já está prevista no Estatuto da Unemat como sua razão de ser. 

A divulgação científica e socialização do conhecimento também são definidas como 

metas a serem atingidas pela IES, em seu Plano de Desenvolvimento Institucional, para o 

período 2008-201411. 

 

 Realizar pesquisas e divulgá-las nas diversas áreas do conhecimento 

científico, filosófico, cultural e tecnológico;  

 Socializar conhecimentos e serviços prestados, por intermédio das diversas 

modalidades de extensão universitária, contribuindo para o 

desenvolvimento social e humano (UNEMAT/PDI, 2008, p. 45). 

 

                                                 
11 O último Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Unemat, publicado em 2008, contempla o 

planejamento para o período 2008/2014 (UNEMAT, 2008). Conforme pesquisa documental realizada para esta 

Tese, em 15/01/2016, a Unemat não possuía, nesta data, um PDI mais atualizado, ainda vigorando o 2008-2014. 

Entretanto, ao logo do ano de 2015, a instituição promoveu ricas discussões para a construção do Planejamento 

Estratégico Participativo (PEP), cujos primeiros resultados, referentes à Missão, Princípios, Valores, Visão, foram 

validados pela comunidade acadêmica em 9 dez. 2015. Esses novos pilares estratégicos validados serão assunto 

do próximo item desse capítulo. Para ver mais: http://www.novoportal.unemat.br/?pg=site&i=pep&m=pilares-

estrategicos-validados. 
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Entretanto, devido a suas características como descentralização administrativa, 

financeira e estrutura multicâmpus e multinuclear, as ações de divulgação das pesquisas, 

circulação e disponibilização de dados, informações e socialização dos conhecimentos foram 

fortemente marcadas pelos imperativos geográficos e ambientais, conforme consta no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI 2008-2014). 

 

No processo de expansão da Unemat, a comunicação aparecia como um dos 

maiores desafios à Instituição, pois não se conseguia implementar uma 

política de comunicação capaz de suprir as necessidades de uma estrutura 

multicâmpus, espalhada por um Estado de proporções territoriais 

gigantescas (UNEMAT, 2008, p. 163).  

 

Para superar esses desafios, previram-se estratégias e meios para dinamizar a 

comunicação institucional. De acordo com o referido documento, uma das primeiras medidas 

foi tornar a Unemat provedora de serviços da internet e intranet, a partir de uma central de TI 

instalada em Cáceres, município onde funciona a Sede Administrativa.  

Nesse cenário, o Portal Institucional (www.unemat.br) foi previsto como canal de 

comunicação com distintos públicos, internos e externos.  

 

É importante o cuidado para que o site seja alimentado com as melhores, as 

mais completas e as mais úteis informações para o bom funcionamento das 

atividades acadêmicas e a melhor e a mais real imagem da instituição para a 

comunidade interna e externa e para o poder público, que financia a educação 

superior pública (UNEMAT, 2008, p. 163).  

 

Da mesma forma, além de meio para comunicação administrativa que inclui atividades 

de gestão universitária, como protocolo, convênios, prestação de contas, almoxarifado, 

biblioteca, sistema de gestão acadêmica, o Portal é entendido como canal para divulgação 

científica intra e extrapares e destina-se tanto à pesquisa, quanto à comunicação científica. 

 

A instalação de homepage na Instituição permite a atualização periódica da 

administração e de toda comunidade acadêmica, possibilitando a divulgação 

dos trabalhos realizados pela Universidade. Com a Internet, a Universidade 

oferece condições para a comunidade acadêmica, em âmbito nacional e 

internacional, de desenvolvimento de pesquisa, bem como para busca de 

informações nas diversas instituições de ensino e pesquisa, intercâmbio 

cultural entre bibliotecas e os centros de pesquisa e maior agilidade na 

interiorização do processo educacional (UNEMAT/PDI, 2008, p. 163). 

 

O PDI enfatiza o uso do Portal Institucional (www.unemat.br) como canal de 

informações e dados corretos, qualificados e atraentes, importantes na construção de uma 
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imagem institucional. Já para seu uso como plataforma de interação entre interlocutores, o 

portal hospedaria plataforma de intranet, no sentido de comunicação administrativa, com 

sistemas acadêmicos e de gestão, além de possibilitar o diálogo de pesquisadores em distintos 

câmpus da Unemat e com outras instituições.  

 

3.3.2 Comunicação institucional na Unemat 

 

Conforme o referido documento (UNEMAT, 2008), todas as estratégias de 

comunicação e/ou divulgação das ações desenvolvidas na IES ficam sob a responsabilidade da 

Assessoria de Comunicação, setor ligado à Reitoria. O PDI prevê, também, a existência de um 

profissional em cada câmpus, principalmente nos maiores, responsável por observar, organizar 

e enviar as informações para a assessoria de comunicação central em Cáceres, visando 

publicação nos meios institucionais. Tal proposição de composição de equipe multicâmpus não 

foi concretizada até os dias atuais (2016).  

De acordo com a responsável pela Supervisão de Imprensa (Entrevista 3, em anexo), 

a própria equipe lotada em Cáceres fica responsável pela cobertura jornalística dos 13 câmpus 

e núcleos pedagógicos espalhados por todo o Estado, com exceção do câmpus de Alto Araguaia, 

que comporta um curso de Bacharelado em Comunicação Social e dispõe de um profissional 

jornalista, designado também para assessoria de comunicação da unidade regionalizada. 

É preciso relativizar as propostas contidas nesse planejamento, tendo em vista que foi 

discutido e publicado no ano de 2008, contexto tecnológico completamente distinto do 

experimentado em dias atuais, principalmente no que tange à qualidade de acesso a serviços de 

internet e telefonia no interior do Brasil. Apesar de conter algumas defasagens nesse aspecto, 

elejo, aqui, o PDI 2008-2014 para análise sobre a regulamentação da Comunicação Institucional 

na Unemat, por considerá-lo um marco regulatório das políticas de comunicação nessa 

instituição, na medida em que não há nenhum outro mecanismo legal interno que respalde e/ou 

defina as funções, meios, métodos, atribuições específicas para o setor de Comunicação, 

somente existindo alguns aspectos normatizados em distintas resoluções internas. 

A atual estrutura organizacional da Unemat (UNEMAT/CONSUNI, 2012) prevê que 

a Comunicação Institucional esteja subdividida em dois setores distintos: 1) Supervisão de 

Imprensa, vinculado à Chefia de Gabinete e não diretamente à Reitoria da Universidade, cargo 

ocupado por um Profissional Técnico Administrativo, jornalista e 2) um cargo de Assessor de 

Comunicação, vinculado diretamente ao reitor, que deve ser ocupado exclusivamente por um 

profissional da carreira docente, conforme destacado no gráfico 2. 
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Gráfico 2. Organograma da Administração Superior Unemat, com ênfase na estrutura que comporta a 

Comunicação Institucional. Fonte: Estrutura organizacional definida pela Resolução 002/2012-Consuni, 

publicada em Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 05/06/2012. 

 

Conforme informações da Supervisão de Imprensa (Entrevista 3, em Anexo), 
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Comunicação é um impeditivo para que tal cadeira seja atualmente ocupada, na medida em que 

o curso de bacharelado em Comunicação oferecido pela Unemat é desenvolvido somente no 

município de Alto Araguaia, distante cerca de 500 km da administração central. Em distintos 

momentos, esse cargo foi exercido por docentes de outras áreas do conhecimento e, atualmente 

(2016), ele não é ocupado. 

Apesar desse vínculo com a instância gerencial superior, a assessoria ainda não goza 

de autonomia financeira e não tem previsão orçamentária anual, o que dificulta o planejamento 

a médio e longo prazos de suas ações. O quadro de pessoal é composto por profissionais 

concursados especificamente para a área de Comunicação, sendo cinco jornalistas, dois 

cinegrafistas, um editor de imagens, além de um Agente Universitário, responsável pela Rádio 

Web.  

Os principais canais de relacionamento com o público são folders, houseorgans e o 

Portal www.unemat.br, destinado ao público interno (professores, acadêmicos e profissionais 

técnico-administrativo em todo o estado) e externo. O site também conta com espaço para rádio 

e TV web, estes com alimentação esporádica de conteúdo, e links de direcionamento para os 

perfis de mídias sociais. 

De acordo com dados da Coordenadoria de Concursos e Vestibulares (Covest, 2012), 

o público atendido por essa universidade é constituído, em sua maioria, por candidatas do sexo 

feminino (quase 60% do universo) com faixa etária entre 18 e 24 anos (73,6%) e predomínio 

de solteiros (86%). Do total, mais de 70% concluíram o Ensino Médio em escolas públicas e 

65% não frequentaram curso pré-vestibular. Dentre os entrevistados, 55% têm renda familiar 

de até três salários mínimos. 

Com relação aos hábitos de uso de mídia, grande maioria declarou ser a internet o meio 

de comunicação mais utilizado (65,89%), seguido de televisão (24,1%), jornal (2,88%), livros 

(2,65), rádio (1,57), revistas (1,42) e outros (1,49). O percentual de 61,54 utiliza computador 

diariamente12. O relatório aponta, também, que a grande maioria dos alunos que ingressam na 

Unemat é constituída de cidadãos trabalhadores: 41% dos candidatos declararam que trabalham 

em tempo total ou parcial e somente 28% não terão obrigatoriamente que trabalhar quando 

ingressarem no Ensino Superior (UNEMAT, 2012).  

                                                 
12

Levantamento feito a partir de questionário de natureza sócio-econômico-educacional e étnico-racial composto 

de 36 questões, respondido por mais de 16 mil inscritos no concurso vestibular 2011/2, realizado pela Diretoria de 

Concursos e Vestibulares (UNEMAT/COVEST, 2012). Os resultados apontam, também, a necessidade de se 

incluir outras questões específicas sobre a comunicação mercadológica e institucional. 
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Dessa forma, vê-se que a gratuidade na oferta e a política de bolsas para acadêmicos 

são critérios para o ingresso e retenção dos estudantes nos bancos universitários, portanto, 

atributos relevantes a serem divulgados. Atualmente, a Unemat mantém mais de 1.000 bolsas 

estudantis em diferentes modalidades, dentre as quais bolsas de apoio, iniciação científica, 

extensão universitária e de incentivo à licenciatura, por meio do Programa de Iniciação à 

Docência.  

 

3.3.3 Avaliação da comunicação institucional 

 

Conforme resultado do processo de autoavaliação institucional, a comunidade 

acadêmica apontou, como uma das fragilidades da IES, a comunicação deficiente entre 

universidade e população, seja porque a instituição não tem meios ou veículos de divulgação 

viáveis para esse serviço, ou porque a divulgação acontece de forma equivocada ou insuficiente. 

 Entretanto, ao mesmo tempo, a boa imagem da universidade pela comunidade externa 

foi um item avaliado como positivo. Parece-nos uma contradição entre as opiniões o fato de a 

imagem institucional ser positiva, apesar de sua divulgação deficiente. Uma possível explicação 

para esse antagonismo é apontada no próprio relatório de autoavaliação: 

 

A imagem considerada positiva pelos respondentes refere-se à Unemat como 

uma IES que atende a uma demanda social de ensino superior de qualidade, 

nas diversas regiões do estado, porém os serviços e projetos ofertados pela 

instituição que podem atender à população externa, é que não a atingem, não 

são do conhecimento do total ou da grande maioria dessa população, ou seja, 

a imagem positiva é uma imagem histórica, que não se atualiza e não atende 

de maneira mais plena os anseios e necessidades da comunidade na qual está 

inserida (UNEMAT, 2015a, p. 22). 

 

Essa mesma fragilidade, a comunicação deficiente entre universidade e população, 

também aparece no relatório de recredenciamento da Unemat, quando se recomenda a expansão 

dos meios de comunicação com a comunidade interna e externa, dando mais efetividade no 

diálogo com a comunidade. “Deve-se buscar uma maior e melhor aproximação e atualização 

com toda a sociedade interna e do entorno” (UNEMAT, 2015a, p. 23). 

Já a falha e/ou a falta de divulgação das decisões dos respectivos órgãos colegiados, 

apontada na Avaliação Institucional, dificulta o conhecimento da íntegra das decisões e, 

consequentemente, sua aplicação na vida acadêmica. Esses problemas contribuem para uma 

sensação de falta de transparência nas decisões dos respectivos órgãos e necessitam ser 
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discutidos e solucionados, haja vista a sua recorrência e por se tratar de decisões de órgãos que 

regulamentam ações e procedimentos da instituição.  

Outro ponto frágil apontado no relatório (UNEMAT, 2015a), também no que tange à 

comunicação/divulgação, é a falta de discussões que envolvam os resultados do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e da própria Avaliação Institucional. Esse 

retorno deficiente dos resultados de processos avaliativos acabaria por ocasionar, de um lado, 

baixa adesão da comunidade acadêmica aos processos de avaliação institucional e, de outro, 

descompromisso e desconhecimento, por parte dos três segmentos que compõem a 

universidade, sobre os objetivos do processo avaliativo e seus resultados pela instituição.  

Conforme o Projeto de Avaliação Institucional 2010/2014 da Unemat, “[...] a avaliação 

deve contribuir para a construção do autoconhecimento institucional; avaliamos para conhecer 

a realidade e detectar o que pode ser melhorado, no sentido da construção e não da punição”. 

Por isso, continua o documento, é necessário que espaços sejam criados para discussão e o 

envolvimento dos alunos, docentes, técnicos, funcionários, gestores, setores e instâncias 

institucionais.  

 

Deve-se criar e otimizar, e conforme proposições das avaliações parciais, 

divulgar melhor esses procedimentos avaliativos, assim como sua importância 

para as ações que regulam a instituição e os cursos, como o credenciamento e 

recredenciamento de ambos (UNEMAT, 2015a, p. 24). 

 

 

Conforme documentos elencados acima, vê-se que, na avaliação da comunidade 

acadêmica, a comunicação institucional da Unemat precisa ser dinamizada para melhor difundir 

a imagem da instituição e, ao mesmo tempo, fortalecer o diálogo com os distintos públicos 

internos e externos. Mas, de qual imagem esses públicos internos estão falando, qual aspecto 

da instituição deve ser mais bem divulgado? Viu-se que esta seria a imagem histórica, que não 

se atualiza e não atende de maneira mais plena os anseios e necessidades da comunidade na 

qual está inserida.  

Dessa forma, a imagem positiva estaria ligada à sua história, como IES que atende uma 

demanda social de ensino superior de qualidade, no interior do estado, tal imagem difere da 

identidade atual da instituição. Uma maior elucidação dessa nova identidade e imagem 

institucional são encontradas no novo planejamento institucional (Planejamento Estratégico 

Participativo da Universidade do Estado de Mato Grosso – 2015/2025), que vem sendo 

construído com a participação de acadêmicos, docentes e profissionais técnicos, mediado por 

uma consultoria externa, ao longo dos anos de 2015/2016. 
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De acordo com documentos de subsídio ao Planejamento Estratégico Participativo 

(UNEMAT, 2015c), avaliaram-se como fragilidades internas da instituição, dentre outros 

aspectos: 1) Orçamento e Finanças: falta de transparência; 2) Infraestrutura: falta de 

comunicação (Internet, Multimídia, Sistemas); 3) Inovação tecnológica: falhas na 

divulgação/publicação de pesquisas; 4) Discentes: baixa integração acadêmica, falta política de 

integração do calouro/alunos à sociedade; 5) Gestão: percepção de centralização das decisões, 

falta de diálogo entre os setores, falta de divulgação cursos/atividades e percepção de falta de 

transparência.  

É importante ressaltar que esse recorte privilegiou somente os aspectos relativos às 

diferentes funções que podem ser atribuídas à comunicação institucional integrada. Entretanto, 

outros tópicos foram elencados como forças e fraquezas da Unemat (UNEMAT, 2015c). Pode-

se notar que uma política de comunicação para esta IES deve privilegiar uma estruturação mais 

efetiva, com vistas a otimizar a comunicação entre diferentes setores internos e comunidade e, 

principalmente, da gestão com os distintos públicos, visando maior transparência e legitimação 

de seus atos. 

Por outro lado, é importante enfatizar que essa mesma comunidade avaliou como 

positiva a instalação de uma gestão democrática, comprometida com a qualidade e qualificação 

dos quadros, empenhada na solução de problemas, na implantação de processos para o aumento 

da transparência e na concretização de ações de planejamento (UNEMAT, 2015c).  

Também mereceu destaque, como ponto forte, a existência de professores 

qualificados, comprometidos, com grande experiência profissional, a valorização docente 

(incentivo à qualificação, plano de carreira e salários) e sua vinculação com pesquisa. E, ainda, 

o alto número de técnicos com formação superior, equipe profissional comprometida, o Plano 

de Cargos, Carreiras e Salários e o bom relacionamento interpessoal entre PTES e docentes. 

Vê-se que, apesar das fragilidades apontadas, a comunidade acadêmica considera que os 

profissionais de diferentes cargos da instituição são comprometidos, qualificados e valorizados.  

Com relação às dimensões do ambiente externo (UNEMAT, 2015d), o documento 

enfatiza como fraquezas: a imagem desgastada da Unemat, a baixa participação institucional 

no cenário político local e estadual, a falta de valorização da IES pela comunidade, ausência de 

vínculos culturais da Unemat com a sociedade e falta de apoio da sociedade à Universidade. Já 

com relação às forças no ambiente externo, são apontados: reconhecimento da qualidade da 

instituição por parte da sociedade, força política da instituição influenciando a defesa dos 

interesses e promovendo ajustes na legislação, integração IES e sociedade, única universidade 

estadual, credibilidade da comunidade em relação à qualidade do ensino ofertado.  
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Cabe salientar, novamente, que mencionei apenas alguns aspectos enumerados pelo 

Planejamento Estratégico Participativo (UNEMAT, 2015b, c, d). Entretanto, destaco que esses 

documentos produzidos e validados pela comunidade acadêmica, assim como os relatórios que 

deles se desdobrarão, constituem material extremamente rico para a delineação de planos e 

políticas específicas para a área de comunicação institucional e merecem estudos posteriores. 

Dessa forma, no Planejamento Estratégico (2008) e no Relatório de Autoavaliação 

Institucional (2015a), a imagem da Unemat é vista como uma força. Já no PEP (2015), esta é 

entendida como uma fraqueza, por estar desgastada. Apesar das fragilidades, foram 

considerados como pontos fortes a existência de profissionais qualificados, comprometidos 

com a instituição e com a pesquisa, além do bom relacionamento entre eles. Essa percepção é 

bem distinta da representação do funcionário público como desinteressado, ausente e 

desqualificado para o cargo. 

Se, por um lado, evidencia-se a baixa participação institucional no cenário político 

local e estadual, falta de valorização da IES e baixo apoio da sociedade à Universidade, por 

outro, há reconhecimento da qualidade do ensino e da sua força política, e destaca-se o 

diferencial de esta ser a única universidade estadual na região. Entretanto, evidencia-se a 

necessidade de sua maior interação com a sociedade.  

Os principais princípios estratégicos norteadores dessa universidade vêm sendo 

elaborados e validados por meio das reuniões para construção do Planejamento Estratégico 

Participativo (PEP 2015-2025). Entre os princípios referendados pela comunidade acadêmica, 

insere-se a readequação da missão e visão da Unemat. 

A missão dessa IES foi definida em 2008, por ocasião da estruturação do Planejamento 

Estratégico Institucional (UNEMAT/PDI, 2008, p. 41), como: “[...] levar a educação superior 

ao interior do Estado de Mato Grosso por intermédio de cursos e programas especiais e com 

características próprias”. E continua: 

 

[...] desenvolver ações indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão para a 

produção, preservação e socialização do saber, de forma a promover a 

elevação sociocultural e a melhoria técnico-profissional da população por ela 

atendida, tendo como eixo norteador a inclusão social e o crescimento 

sustentado de Mato Grosso. 

 

 

Já no novo Planejamento Estratégico Participativo - PEP 2015-2025 (UNEMAT, 

2015b), a missão institucional passa a ser definida como: 

Oferecer educação superior pública de excelência, promovendo a produção do 
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conhecimento por meio do ensino, pesquisa e extensão de maneira 

democrática e plural contribuindo com a formação de profissionais 

competentes, éticos e compromissados com a sustentabilidade e com a 

consolidação de uma sociedade mais humana e democrática. 

 

Vê-se que a missão inicial do PDI prevê levar a educação superior, por meio de ações 

de ensino, pesquisa e extensão, às diferentes regiões do estado, assim como define como eixo 

norteador a “inclusão social e o crescimento sustentado de Mato Grosso”. Vê-se claramente, 

então, sua ênfase em qualificação de profissionais no interior de Mato Grosso. Já a nova missão 

validada pela comunidade acadêmica (2015), prioriza a “[...] formação de profissionais 

competentes, éticos e compromissados com a sustentabilidade e com a consolidação de uma 

sociedade mais humana e democrática”. Não há, no novo documento, explicitação ao 

compromisso com o interior e nem com a qualificação do estado.  

A visão de futuro da Unemat era assim sintetizada no PDI (UNEMAT, 2008, p. 43): 

 

Alcançar padrão de excelência acadêmica e tornar-se referência local, 

regional, nacional e internacional nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, consolidando-se como instituição multicâmpus e firmando-se como 

suporte de excelência para as demandas sociopolíticas de um Estado 

economicamente viável, ambientalmente justo e socialmente seguro. 

 

Já no PEP 2015-2025, essa visão estratégica passa a ampliar sua área de influência: 

 

Ser uma instituição multicâmpus de excelência em ensino, pesquisa, extensão 

e gestão com reconhecimento nacional e internacional, contribuindo para o 

desenvolvimento e disseminação do conhecimento. 

 

Nos dois documentos há preocupação com a excelência das atividades acadêmicas. 

Entretanto, nota-se que o planejamento de 2008 dá, novamente, forte ênfase à sua presença 

local, regional e sua atuação para responder às demandas do estado.  

Já o novo posicionamento enfatiza que, a partir de então, a Unemat visa altos padrões 

nacionais e internacionais de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Suas ações devem contribuir 

para o desenvolvimento, mas não se especifica de onde, o que pode ser local, regional, nacional 

ou internacional, apontando um desejo de ampliar e diversificar suas atividades. 

 Já a dimensão “contribuição para a disseminação do conhecimento” pode ser 

entendida como fortalecimento de todas as atividades que proporcionam a disseminação 

científica. Para a Comunicação Empresarial, a preocupação com a disseminação do 

conhecimento, referendada nos pilares estratégicos da Unemat, aponta uma grande mudança de 
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perspectiva e sinaliza a abertura de possibilidades para estruturação de planos e políticas de 

divulgação científica para a instituição. 

 

3.4 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

 

A Universidade Federal de Mato Grosso foi criada por meio da Lei 5.647, de 10 de 

dezembro de 1970. Integram a estrutura da UFMT, além do câmpus sede, quatro outros 

instalados em áreas estratégicas do estado. Na região sul do estado, localiza- se o Câmpus 

Universitário de Rondonópolis, na cidade homônima; no médio-norte do estado, está o de 

Sinop; e na área leste, situa-se o Câmpus Universitário do Araguaia, localizado nos municípios 

de Barra do Garças e Pontal do Araguaia. 

A IES mantém, ainda, 24 polos de formação à distância, que permitem sua presença 

em todo o estado. O funcionamento deles vem oportunizando a formação superior em áreas 

específicas para atender algumas das principais demandas regionais, especialmente a formação 

de professores nos mais distantes municípios de Mato Grosso. Ainda se destacam na estrutura 

da Universidade, o Hospital Universitário Júlio Müller, a Fazenda experimental em Cuiabá e 

os Hospitais Veterinários dos câmpus de Cuiabá e Sinop.  

Ao completar 45 anos de fundação, em 10 de dezembro 2015, a Universidade soma 

21.000 acadêmicos matriculados nas diferentes modalidades de ensino. Conforme o Relatório 

de Gestão 2014/2015 (UFMT, 2015), no âmbito do ensino de graduação, a UFMT fechou o ano 

de 2015 com 111 cursos, dos quais 98 regulares no sistema presencial e 13 por meio do Ensino 

a Distância e Parfor. Já no nível de ensino de pós-graduação stricto sensu, a UFMT registrou o 

total de 1.820 alunos matriculados em 56 cursos, sendo 41 mestrados e 15 doutorados, com a 

oferta de 806 vagas anuais (UFMT, 2015b). 

 

Estamos certos de que o desempenho na pós-graduação tem resultado direto 

na graduação, uma vez que os conhecimentos ali produzidos se expandem para 

a formação profissional e à sociedade, por meio de novos paradigmas e das 

inovações tecnológicas e sociais (NEDER, 2015, p. 8). 

 

Entre os meses de outubro de 2014 e setembro de 2015, a UFMT registrou 464 projetos 

de pesquisa, quantidade quase 15% superior ao registrado no mesmo período anterior, o número 

de bolsas de iniciação científica alcançou 589 acadêmicos, em 2015, com o aumento daquelas 
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que têm a Instituição como fonte pagadora. Na avaliação da reitora Maria Lúcia Cavali Neder 

(2015, p.8),  

As políticas adotadas com foco na qualidade acadêmica têm como resultados, 

também, o incremento na pesquisa, com o envolvimento da graduação por 

meio dos programas que despertam o interesse pela ciência, pela tecnologia e 

inovação e pela docência. 

 

Conforme proposto no PDI (UFMT, 2013), visando garantir a propriedade da 

produção intelectual, o Escritório de Inovação Tecnológica (EIT) avançou em suas atividades, 

concretizando bolsas para profissionais atuarem junto ao escritório, por meio do apoio da 

SECITEC, FINEP e CNPq. Nesse sentido, em 2014/2015, o número de registros de patentes 

em nome da UFMT subiu de uma para cinco, o que se avaliou como importante peso no 

Ranking Universitário Folha (RUF, 2015), que, no item inovação, subiu de 95º para o 71º lugar 

(UFMT, 2015). 

Números apresentados no Relatório de Gestão 2014-2015 também evidenciam o 

crescimento no número de professores doutores (atualmente, dos 1.769 docentes, 1.108 são 

doutores). Outro ponto evidenciado foi a criação dos primeiros editais do Programa de Qualificação 

dos Servidores Técnico-Administrativos, no segundo semestre de 2015, com adesão de 11 

programas de pós-graduação da UFMT. 

Com relação à divulgação dos resultados da pesquisa na UFMT, a meta foi atingida 

com a implementação de ações, como a publicação dos anais do PIBIC e o apoio à participação 

em eventos, para aumentar em 50% a veiculação dos resultados da pesquisa, conforme previsto 

no PDI. 

Em decorrência da dificuldade enfrentada no cumprimento da meta de aferição das 

publicações geradas nas pesquisas, optou-se por uma busca constante, no próximo período, para 

o efetivo controle das publicações dos pesquisadores da UFMT. 

De acordo com o PDI vigente, a UFMT (2013, p. 13) tem, por missão, “Formar e 

qualificar profissionais nas diferentes áreas, produzir conhecimentos e inovações tecnológicas 

e científicas que contribuam significativamente para o desenvolvimento regional e nacional”. 

Visão de Futuro: “Tornar-se referência nacional e internacional como instituição 

multicâmpus de qualidade acadêmica, consolidando-se como marco de referência para o 

Desenvolvimento sustentável da região central da América do Sul, na confluência da Amazônia, 

do Cerrado e do Pantanal”. 

Princípios: “Ética e democracia, formação crítica e qualidade acadêmica, autonomia 

institucional e compromisso social, inclusão e pluralidade, interação e articulação com a 
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sociedade, inovação acadêmica e administrativa, sustentabilidade das ações e gestão 

democrática e transparente”. 

Nota-se que, apesar de ser uma instituição federal, a UFMT declara, em seus princípios 

estruturantes, o compromisso com o local onde se faz inserir, sobretudo nas regiões Amazônica, 

Pantanal e Cerrado, visando contribuir com a C&T para o desenvolvimento das comunidades. 

 

3.4.1 Comunicação Institucional na UFMT 

 

A Secretaria de Comunicação e Multimeios (Secomm) é a unidade responsável pela 

comunicação permanente com a comunidade interna e externa. Seus compromissos na execução 

das políticas públicas são a divulgação da produção intelectual e artística gerada nos cursos de 

graduação, pós-graduação e nas atividades de extensão e pesquisa; promover a comunicação 

interna entre os dirigentes da Instituição, servidores técnico- administrativos, docentes e alunos; 

atuar na construção de uma imagem institucional consistente e propositiva da UFMT (UFMT, 

2015a, p. 68). 

Interessante destacar que a preocupação em “fortalecer a comunicação institucional 

integrada e articulada com o sistema de comunicação social” consta entre as políticas 

estruturantes institucionais, estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional, para o 

período compreendido entre os anos de 2013 a 2018 (UFMT, 2013, p. 13). 

Para tanto, estabeleceram-se os seguintes objetivos no tocante à comunicação 

integrada: 1) ampliar a comunicação da universidade com a sociedade; e 2) intensificar e 

horizontalizar a comunicação interna.  

A Secretaria de Comunicação e Multimeios (Secomm) foi criada pela Resolução CD 

44, de 31 de outubro de 2008. Em outubro de 2012, sua estrutura sofreu modificações por meio 

da Resolução CD 11, de 19 de outubro, ficando reorganizada conforme disposto no Gráfico 3.  



105 

 

 

Gráfico 3. Estrutura Administrativa e Acadêmica da UFMT. Adaptado de (UFMT, 2013, Anexo da 

resolução). Construído pela autora. 

 

Conforme esse documento (UFMT, 2013), a Secomm adota uma perspectiva de 

comunicação integrada e realiza projetos de extensão como forma de estabelecer fluxos de 

informações entre os diversos segmentos da comunidade universitária e os veículos 
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institucionais, fortalecer a comunicação interna e ampliar a visibilidade das ações de ensino, 

pesquisa e extensão junto à sociedade. Desenvolve, também, um projeto científico com a 

finalidade de despertar o interesse pela pesquisa e a inovação. 

 

a) Programas de extensão: 

São dois os programas de extensão desenvolvidos pela Secomm. O programa “A 

Comunicação Institucional da UFMT” abrange as publicações jornalísticas impressas e online, 

produzidas pela CJI, pela TV Universidade (TVU), área de Jornalismo e Design. 

O programa “Comunicação Ciência e Comunidade” foi criado em 2013 e inclui o projeto 

“UFMT: Ciência na Rádio Web e TVU”. Na área do jornalismo científico, para além das ações 

da própria UFMT, a Secomm mantém as parcerias para a Rede de Divulgação Científica de 

Mato Grosso, com a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e o Instituto Federal de 

Educação de Mato Grosso (IFMT) e para o site Revista Fapemat Ciência, com a Fundação de 

Amparo à Pesquisa de Mato Grosso. 

Em 2015, teve início nova parceria, então com a Seduc-MT, para o projeto de pesquisa e 

intervenção, denominado “Educomunicação, ciência e outros saberes. Um estudo do trabalho 

colaborativo e compartilhável em narrativas transmídias”. 

 

b) Jornalismo e Imprensa 

A Coordenação de Jornalismo e Imprensa (CJI) é responsável pela produção e publicação 

jornalística nos diferentes meios institucionais e pela área de assessoria de imprensa da UFMT. 

Também são realizadas atividades concernentes à Divulgação Científica, como postagens 

diárias na Rede de Divulgação Científica (RDC), lançada em 2013, e a revista online Fapemat 

Ciência, com reportagens mais aprofundadas, cujas atividades foram retomadas a partir da 

segunda quinzena de julho de 2014, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Mato Grosso (Fapemat). 

 

c) Veículos de comunicação impressos 

A Universidade do Estado de Mato Grosso desenvolve uma ampla gama de veículos de 

comunicação institucional, segmentados pelos públicos, com os quais se pretende dialogar. São 

eles: 

 Boa notícia: boletim, tamanho ofício, deveria ter periodicidade anual, o que não 

se concretizou por falta de RH. Distribuído no câmpus e colocado no site em PDF, traz 

coletânea de todas as notícias do ano que são consideradas de mérito da UFMT ou dos seus 
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segmentos, professor, servidor, alunos, convites para apresentação de trabalho no exterior, 

prêmios, pessoas ou projetos que venceram em editais de grande importância, mérito acadêmico 

e científico.  

 UFMT.Ciência (online): o site vai ser lançado e congrega vários temas, visa a 

um público mais amplo. 

 Revista UFMT Ciência (impressa): já teve três edições. Uma parcela vai para o 

câmpus e outra, junto à Secretaria de Educação, para as escolas de Ensino Médio. 

 Jornal da UFMT: distribuído nas bancas e no câmpus gratuitamente e também 

para as autoridades, governo do estado, prefeitura de Cuiabá e Várzea Grande. A entrevista do 

jornal, geralmente, é com algum pesquisador que veio a UFMT para um evento específico. A 

angulagem da entrevista privilegia um tema de maior importância para o público, em geral, 

sobre a temática em que trabalha.  

 ComVivência: bimestral, voltado para público interno, vai por correio para a 

casa do servidor e professor. Está parado há um ano. 

 Acontece na UFMT: agenda impressa, uma vez por mês, distribuída na guarita 

para todos os que passam. Folheto, meio ofício, com notinhas rápidas, endereços de páginas, 

cursos, eventos de toda a natureza, cursos de graduação e pós-graduação, oportunidades, 

informação rápida de interesse geral.  

 Boletim dos Bacharelados e Boletim das Licenciaturas: experiência didática, é 

matéria curta, mas mostra parceria com a Pró-reitoria de Ensino de Graduação e é distribuído 

por eles mesmos para o público dos cursos de bacharelado. 

 Boletim das Licenciaturas: também em parceria com a Pró-reitoria de Ensino de 

Graduação, destina-se aos públicos dos cursos de licenciatura. 

 Revista Fapemat Ciência: revista online de jornalismo científico, em parceria 

com Fapemat. 

 

d) Perfis em Redes Sociais 

Os perfis “Acontece na UFMT” do facebook e twitter são veículos institucionais oficiais, 

que levam até seus contatos informação rápida e concisa, como exige o meio digital. No contexto 

da comunicação integrada, metodologia adotada pela Secomm, os perfis são atualizados com base 

nas informações do Portal da UFMT e monitorados diariamente, gerando relatórios da atuação 

online da UFMT, sua presença na rede e a interação dos usuários.  
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e) TV Universidade 

A TV Universidade (TVU) tornou-se, em 2008, conveniada à rede de televisão pública, 

criada pelo Governo Federal com a sanção da Lei 11.652/08, que institui a Empresa Brasil de 

Comunicação (EBC), incluindo a TV Brasil, que é a geradora de programação nacional. Desde 

então, produz programação local e também gera produções sob demanda para a TV Brasil. No 

período de outubro de 2014 a setembro de 2015, a produção para a TV colocou no ar, de segunda a 

sexta-feira, o telejornal “Repórter MT” e o “UFMT.Ciência”. Além desses programas diários, 

também foram veiculados, uma vez por semana, os programas “Encine”, sobre as atividades 

audiovisuais de Mato Grosso, e “Agora Quando”, produzido pelo curso de Comunicação Social da 

UFMT. A TVU também produziu diversas matérias para a rede pública de televisão (RPTV), 

veiculadas por meio da TV Brasil. Esses programas são produzidos no âmbito dos programas 

“Comunicação Ciência e Comunidade” e “Programa de Comunicação Institucional da UFMT”. 

UFMT.Ciência: É o programa de popularização da ciência da TVU. Com uma linguagem 

simples e acessível, intenta popularizar o conhecimento científico e dar espaço aos saberes 

populares; Diálogos: programa de humanidades, ciência e cultura que deverá ir ao ar de quinze em 

quinze dias, após o jornal local no Canal 2, a partir de janeiro de 2016. Nele, por meia hora, 

pensadores, professores, pesquisadores e escritores da UFMT e de outros centros de conhecimento 

vão abordar novas teorias, descobertas, questionamentos e provocações. Até o momento, já foram 

gravados e editados oito programas. 

 

f) Rádio UFMT 

O processo de instalação da Rádio UFMT FM ainda está em trâmite.  

 

3.4.2 Avaliação da Comunicação Institucional da UFMT 

 

Na pesquisa realizada em 2014, foi questionada a comunidade acadêmica e externa 

quanto à comunicação da UFMT, eficiência da comunicação interna, sobre os canais de 

comunicação mais utilizados e sobre a existência da ouvidoria.  

Conforme tais dados (UFMT, 2015a, p. 69), 60,6% dos estudantes de pós-graduação 

consideram insatisfatórias as informações da UFMT divulgadas à comunidade interna e externa, 

enquanto 39,4% estão satisfeitos. Entre os estudantes de graduação, os números são 61,2% entre 

os insatisfeitos e 38,8% satisfeitos. Para os estudantes de EAD, o índice de satisfação está em 

60,8% e o de insatisfação está em 39,2%. Na categoria dos docentes, 49,8% avaliam como 

insatisfatórias, entretanto 50,2% consideram satisfatórias. Na categoria dos técnicos, 46,1% 
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estão insatisfeitos quanto às informações da UFMT divulgadas à comunidade externa e interna 

e 53,9% as consideram satisfatórias. 

Dentre os canais mais utilizados entre os estudantes de pós-graduação, 75% dos 

respondentes acessam com maior frequência os sites institucionais como canal de comunicação, 

seguido de Redes Sociais, com 65,3% de frequência de uso. Em seguida, aparece a TV, com 

34,7%, os jornais com 29,2%, os folhetos com 18,1% e o rádio com 16,7% (UFMT, 2015a, p. 

71). 

Entre os estudantes de graduação, 66,7% dos respondentes utilizam as Redes Sociais 

como canal de comunicação com maior uso, seguido de 59,9% pelos sites, 33% pela TV, 16,4% 

pelos folhetos, 16,1% pelos jornais e 10,6% pelo rádio (UFMT, 2015a, p. 72). Entre os docentes 

e técnicos, também há predomínio das páginas do portal, seguido das Redes Sociais, TV, 

jornais, folhetos e o rádio. 

Já em relação ao nível de satisfação da Comunidade Externa quanto aos serviços de 

comunicação e divulgação da UFMT, 3,1% dos respondentes avaliam como excelente; 40,2% 

como bom, 25,8% como regular, 26,8% como ruim e 4,1% não souberam responder (UFMT, 

2015a, p. 81). Os dados acima apontam a relevância do Portal Institucional da UFMT na 

comunicação com os distintos públicos, assim como, das diferentes redes sociais.  

Tendo em vista essa centralidade das novas mídias para o diálogo com públicos diversos, 

vou mapear, a seguir, os principais canais institucionais de mídias sociais online, mantidos pela 

Unemat e UFMT e busco avaliar a pertinência dos conteúdos postados. 
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Capítulo 4 - DIAGNÓSTICO: JORNALISMO 

CIENTÍFICO EM MATO GROSSO 

 

A análise empreendida neste capítulo objetiva investigar os sites e principais canais de 

mídias sociais institucionais das principais entidades de CT&I do Estado de Mato Grosso: 

UFMT, Unemat, Revista Fapemat Ciência e Rede de Divulgação Científica de Mato Grosso.  

 

4.1 SITES DE INSTITUIÇÕES DE C&T DE MATO GROSSO 

 

A seguir, empreenderei análises dos sites institucionais da Unemat, UFMT, Rede de 

Divulgação Científica de Mato Grosso e Revista Fapemat Ciência. A observação inicial desses 

portais, conforme salientei anteriormente, visa identificar os temas prioritários de cobertura 

jornalística. O corpus será constituído por todas as informações/conteúdos jornalísticos 

disponibilizados, no intervalo de dois meses, compreendido entre os dias 1º de agosto a 1º de 

outubro de 2014. Nesse período, somou-se um total de 678 matérias jornalísticas nos sites 

selecionados.  

A partir da delimitação do corpus de análise, elaborei os indicadores e defini as 

categorias temáticas prioritárias na cobertura, delimitadas a partir da constância na ocorrência.  

Dessa forma, após a investigação inicial das temáticas das notícias geradas pelos três 

sites, nos meses de agosto/setembro de 2014, selecionarei, para aprofundamento da análise, 

somente aqueles relatos categorizadas como “Pesquisas”, que compreende a divulgação dos 

projetos desenvolvidas no âmbito de Mato Grosso. Incluem-se, nessa categoria, 26 ocorrências 

no site da UFMT, 12 na Revista Fapemat Ciência e 2 na Unemat, totalizando 40 matérias 

jornalísticas. Em seguida, cada uma dessas unidades de informação será categorizada conforme 

área e subárea do conhecimento, procedência do fato informativo, gênero jornalístico e como o 

relato se presta à comunicação científica. Os principais resultados estão evidenciados nos 

quadros 5, 6 e 7. 

Primeiramente, enumerei os resultados obtidos a partir da observação de cada site em 

particular (Unemat, UFMT, Rede de Divulgação Científica e Fapemat Ciência) e, 

posteriormente, consolidarei os principais resultados para as instituições analisadas. 
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4.1.1 Temas prioritários de divulgação nos sites de universidades de Mato Grosso 

 

a) Portal Online da Universidade do Estado de Mato Grosso  

O site (www.unemat.br) traz como seções principais: A Unemat, Pró-reitorias, Áreas, 

Graduação, Pós-graduação, câmpus, Serviços, Vestibular, Concursos e Transparência Pública. 

Também há espaço para o webmail @unemat.br, Fala aí reitor, com uma mensagem do 

dirigente, e links para os diferentes sistemas administrativos e acadêmicos (inscrição para 

eventos e concursos, SAGU, Gnuteca, Gestão de Pesquisa Online, Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, Gestão Patrimonial, Licitação, dentre outros). Vê-se que o portal disponibiliza 

uma ampla diversidade de produtos e serviços e, portanto, é de acesso obrigatório para a 

realização de diferentes funções administrativas e acadêmicas nos 13 câmpus em todo o Estado. 

Apesar da amplitude de dados que congrega, o maior espaço do site é dedicado à parte 

de jornalismo. Além de notícias, conta com links para rádio, TV web, galeria de fotos, estes 

com alimentação esporádica de conteúdo, e mural, destinado à publicação de notas, como é 

possível observar na Figura 4. 

 

 

Figura 4. Página inicial do portal da Unemat. Nota: Coleta dia 08 out. 2014. 

 

O portal oficial da Universidade (www.unemat.br), principal produto de comunicação 

institucional, foi reformulado em 2011, visando facilitar a navegabilidade, agilidade na 

localização de informações e maior espaço e recursos para o jornalismo.  
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No período selecionado para esta análise, compreendido entre os dias 1º de agosto a 

1º de outubro de 2014, publicou-se o total de 95 matérias jornalísticas no portal da Unemat 

(www.unemat.br). A partir da leitura flutuante do material, foram definidas 11 categorias de 

análise, delimitadas a partir da constância na ocorrência: Evento acadêmico (27), Pós-

graduação (15), Vida acadêmica (12), Publicações Unemat (7), Participação em evento (7), 

Internacionalização (6), Cultura/extensão (6), Administração (5), Editais externos (3), Pesquisa 

(2), Outros (8), como pode ser visto a seguir (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Categorias temáticas das notícias publicadas no site da Unemat, ago./set. 2014. Fonte: 

construído pela autora. 

 

No período avaliado (ago./set. 2014), nota-se a maior ocorrência de notícias na 

categoria Evento Acadêmico, com 27 textos jornalísticos, representando 29% do total de 

matérias produzidas (Gráfico 4). Nessa categoria, são divulgados os eventos promovidos pela 

instituição ou nos quais a Unemat é parceira, com a finalidade de atrair público e fazer a 

cobertura jornalística da sua realização ou de resultados. 

As matérias sobre Pós-graduação, com 15 ocorrências (16 pontos percentuais), tratam 

de abertura de editais, resultados e prazos de matrícula em programas de pós-graduação lato e 

stricto sensu. Não foram consideradas, nessa categoria, as matérias sobre as pesquisas 

produzidas nos programas.  

Vida acadêmica, em terceiro lugar no número de ocorrências, com 12 matérias (13%), 

contempla políticas de bolsas, implantação de sistemas acadêmicos, mobilidade acadêmica, 
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calendário e ENADE. Nessa categoria, a ênfase está no aluno, com matérias ligadas ao seu dia 

a dia, em uma abordagem orientativa/explicativa. 

A seguir, as Publicações Unemat, com 7 matérias ao longo dos dois meses, 

representam 7% do universo para a divulgação de lançamentos de livros da Editora ou de 

professores da Unemat, chamada para recebimento de artigos e novos números de revistas 

científicas. Com o mesmo número de ocorrências (7), a categoria Participação em Eventos trata 

das atividades de acadêmicos, professores, técnicos em eventos promovidos por outras 

instituições, em que são apresentados resultados de trabalhos e pesquisas. Essas matérias focam 

exclusivamente a participação nos eventos e não se aprofundam nos resultados alcançados com 

a pesquisa. 

Em sexto lugar no número de ocorrências, tem-se a categoria Internacionalização, que 

registrou 6 textos jornalísticos (6% do total). Nessa temática, evidenciam-se ações 

desenvolvidas no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras, cooperações e financiamentos 

internacionais para estudo e pesquisa. Com o mesmo quantitativo (6), estão as matérias sobre 

Cultura/Extensão, campanhas, cursos, ações e eventos que tenham foco na comunidade externa. 

Já Administração (5 matérias), compreende textos de ações administrativas, informes 

de RH e treinamento profissional. Interessante destacar que, em estudo anterior (TEIXEIRA; 

LIMA; FONTES, 2013), utilizei semelhante metodologia para mapeamento das informações 

jornalísticas disponibilizadas nesse Portal, no período compreendido entre dezembro de 2011 e 

novembro de 2012. À época, a análise evidenciou a predominância de matérias sobre a gestão 

universitária (19,09%), divulgação de vestibulares (17,22%) e de eventos (15,22%), e pouco 

espaço para a prática do Jornalismo Científico: Pesquisa (2,14%). Vê-se então que, 

proporcionalmente, houve uma redução quantitativa na produção de fatos noticiosos sobre as 

ações da gestão. 

Cabe destacar que, nos meses de ago./set. 2014, a categoria Pesquisa registrou somente 

2 textos, ou 2% de todo o material produzido no período, percentual semelhante ao encontrado 

nos anos de 2011/2012. O principal diferencial dessa categoria reside no aprofundamento do 

assunto, buscando uma abordagem que, para além do factual, privilegie os resultados ou 

conclusões das pesquisas realizadas por docentes e acadêmicos da Universidade. Nota-se que 

não houve ampliação ou mudança na política de divulgação da C&T produzida por esta 

instituição.  

Os editais de pesquisa e fomento, divulgados por instituições estaduais e/ou federais, 

também receberam atenção no site, apesar de seu espaço reduzido, com 3 ocorrências. Já a 
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categoria Outros inclui matérias não rotineiras ou de fatos que tiveram pouca noticiabilidade, 

dentre os quais, notas de falecimento, acompanhamento de egressos e docentes homenageados. 

 

b) Portal Online da Universidade Federal de Mato Grosso  

A página inicial da UFMT (www.ufmt.br) apresenta as seções Institucional, Ensino, 

Pesquisa, Extensão, Internacional, Acesso à Informação, Editais, Cursos, Evento, Fale com a 

UFMT, com seus respectivos sub-links. Também há em destaque os canais Aluno, Professor, 

Servidor, com conteúdo, notícias e serviços filtrados de acordo com o interesse de cada 

segmento. 

Encontra-se em destaque o botão “Ingresso”, que direciona para as formas de seleção 

acadêmica da universidade. E, logo abaixo, opções de contato com a instituição por diversos 

canais (Webmail, Catálogo Telefônico, Divulgue Aqui, UFMT Online), veículos de 

comunicação (TV Universidade, Rádio UFMT, UFMT Ciência), Atos Oficiais, Periódicos e 

UFMT Editora. Estão disponíveis, ainda, Biblioteca, Serviços à População, Solicitação de 

Registro de Diploma, Atendimento ao Usuário, além dos sistemas de Gerenciamento 

Acadêmico (Siga), Sistema de Requisições de materiais de consumo, bens e serviços, Sistema 

Gerenciamento de Encargos, Consulta de resoluções. 

Em 2010, o site oficial da Universidade foi reformulado, com uma navegabilidade 

facilitada. Verifica-se grande quantidade de dados e serviços disponibilizados na página inicial 

do portal da UFMT. Entretanto, o maior espaço dedica-se ao jornalismo, com seções para 

publicação de notícias e notas (“Acontece na UFMT”), como se vê na Figura 5. 
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Figura 5. Página inicial do portal da UFMT. Nota: Coleta dia 08 out. 2014. 

 

No período selecionado para esta análise, publicou-se o total de 557 notícias na página 

institucional da UFMT (www.ufmt.br). Utilizando-se a mesma metodologia para definição da 

prioridade temática dos conteúdos divulgados na Unemat (Gráfico 4), foram definidas 12 

categorias de análise, delimitadas a partir da constância na ocorrência: Cultura/extensão (110), 

Evento acadêmico (106), Pós-graduação (97), Administração (66), Vida acadêmica (56), 

Pesquisa (26), Editais externos (17), Saúde (17), Internacionalização (11), 

Concursos/Vestibulares (11), Homenagem (11), Outros (29), destacadas no Gráfico 5, a seguir. 
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Gráfico 5. Categorias temáticas das notícias publicadas no site da UFMT, ago./set. 2014. Fonte: 

construído pela autora. 

 

Como se vê, nos meses de agosto e setembro de 2014, as matérias categorizadas como 

Cultura/extensão lideraram a produção de conteúdos jornalísticos do portal da UFMT, somando 

110 notícias ou o equivalente a 20% do universo noticioso. Estão, nessa categoria, abertura de 

inscrições para eventos de extensão, divulgação de eventos culturais (projetos de cinema e 

orquestra), cursos, oficinas e workshops destinados à comunidade externa, editais para 

utilização de espaços culturais e projetos desenvolvidos com objetivo de atender e ampliar a 

presença da universidade na sociedade. 

Logo após, com 106 matérias (19% da produção), encontra-se a categoria Evento 

Acadêmico, destinada à divulgação de eventos científicos e acadêmicos promovidos pelos 

diferentes cursos da UFMT, notícias sobre prazos de inscrição, submissão, realização e 

acompanhamento jornalístico durante a realização. 

Pós-graduação, com 97 ou 17% do total, presta-se à divulgação de editais, prazos e 

inscrições para os cursos de especialização, mestrado e doutorado. Não se incluem nessa 

categoria as pesquisas desenvolvidas nesses programas. 

As notícias sobre Administração, com 12% do conteúdo divulgado no período, 

abordam assuntos relacionados à vida funcional, decisões do conselho universitário, informes 

administrativos, com destaque a políticas e ações dos dirigentes. Já na categoria Vida 

Acadêmica (10% da produção jornalística), por outro lado, a ênfase recai sobre os estudantes, 

trazendo informações a respeito de prazos, calendários, políticas e bolsas estudantis. 
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Em 6º lugar na quantidade de notícias produzidas, a categoria Pesquisa registou 26 

ocorrências, ou 5% do total, no período de análise. Apesar de ainda não ocupar grande espaço 

na superfície, nota-se que, proporcionalmente, a área dedicada à divulgação de projetos de 

pesquisas no site da UFMT é superior ao da Unemat. Na universidade do Estado, esta categoria 

representou somente 2% do universo, configurando-se em 10º lugar na produção de conteúdo 

daquela universidade.  

Editais Externos e Saúde, com 17 ocorrências ou 3% cada, apresentam chamadas de 

agências de fomento estaduais ou federais e ações desenvolvidas para o fortalecimento do curso 

de Medicina e Hospital Universitário Júlio Müller, respectivamente.  

Concursos/Vestibulares, projetos para Internacionalização universitária, assim como 

Homenagem a docentes ou técnicos também não receberam muito destaque. Com 11 

publicações cada, respondem individualmente por dois pontos percentuais. Interessante 

destacar que Homenagem se refere a notas de falecimento de pessoas ligadas à instituição, o 

que revela uma prática jornalística típica dos sites dessas universidades pesquisadas.  

Por fim, a categoria Outros soma 29 ocorrências e inclui fatos com pouca ocorrência 

temática, dentre os quais, utilidade pública e personalidade (menos de 1% cada), participação 

em evento e publicações UFMT (percentual inferior a 2% cada). 

 

4.1.2 Temas prioritários de divulgação nos sites desenvolvidos por parcerias 

interinstitucionais 

 

O Programa de Divulgação da Ciência e Tecnologia em Mato Grosso teve início em 

2010, com o desenvolvimento de um curso de Jornalismo Científico, promovido a partir de uma 

parceria entre Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Fundação de Amparo à 

Pesquisa no Estado de Mato Grosso (Fapemat), que qualificou 60 pessoas, entre estudantes e 

profissionais da área de Comunicação Social.   

O ponto central que orientou a criação do programa foi a convicção de que não 

bastariam ações de divulgação, veículos especializados e atividades de extensão. 

 

Era preciso pesquisar, discutir e estimular a inclusão do tema divulgação 

científica em projetos de monografia na graduação e em projetos de mestrado 

e doutorado nos programas de pós-graduação. De fato, o tempo se encarregou 

de mostrar com mais nitidez que é preciso repensar a atividade de divulgação 

e resgatar as suas técnicas mais elementares (MOREIRA; TEIXEIRA, 2012, 

p. 28). 
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Esse programa incluía a articulação de ações de divulgação científica, atividades de 

extensão e a criação de veículos de JC no Estado. Encerrado o curso de extensão, foi composta 

uma equipe de jornalistas e divulgadores para elaborar um dos primeiros produtos voltado para 

a divulgação científica (UETA, 2014). 

No mesmo ano (2010), foi lançada a revista UFMT Ciência, impressa bimestralmente, 

exclusivamente para a divulgação da produção científica daquela universidade.  Em agosto de 

2011, foi criada a Revista de Jornalismo Científico Fapemat Ciência 

(www.fapematciencia.org.br), também resultado de convênio entre a UFMT e a Fapemat. A 

publicação tem como foco reportagens de jornalismo científico, a divulgação de pesquisas de 

Mato Grosso e a repercussão junto aos pesquisadores do Estado das descobertas ou avanços 

científicos nacionais e internacionais.  

Desde a implantação do projeto Fapemat Ciência, foram desenvolvidos levantamentos 

visando verificar o espaço de divulgação científica nos meios impressos, eletrônicos e digitais 

de Mato Grosso. Os dados apontam que os jornalistas entendem que muitos projetos de pesquisa 

estão divorciados da realidade e não têm aplicação concreta no cotidiano. “Embora críticos 

sobre o modo como a pesquisa é conduzida, os jornalistas reconhecem a importância das 

instituições de pesquisa e da geração de conhecimento no estado”, afirmou colaborador do setor 

de comunicação.  

Para o pesquisador, essa crítica dos profissionais de comunicação pode ser explicada 

por uma comunicação científica ainda insuficiente ou inadequada, e não necessariamente pela 

falta de qualidade dos projetos. Moreira e Teixeira (2012) ressaltam que, 

 

Por comunicação científica insuficiente vamos entender tanto a ausência de 

jornalistas de ciências nas redações, quanto à existência de pesquisadores que 

não consideram a divulgação para a sociedade relevante para o seu trabalho. 

Soma-se a isso a falta de projetos de divulgação mais agressivos nas 

instituições de pesquisa (MOREIRA; TEIXEIRA, 2012, p. 29). 

 

a) Revista de jornalismo científico Fapemat Ciência 

A revista Fapemat Ciência tem como foco a divulgação de reportagens sobre pesquisas 

realizadas em Mato Grosso, produção de dossiês temáticos, acompanhamento de projetos 

financiados pela Fapemat, pesquisas nacionais e internacionais com repercussão na realidade 

mato-grossense, assuntos selecionados a partir da base de dados das universidades locais e 

Fapemat, além de temas com vínculo no universo científico, notícias factuais sobre editais e 

eventos com enfoque regional.  
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A página inicial da Fapemat Ciência apresenta em seu menu principal as seguintes 

sessões:  Quem somos, Editorial, Notícias, It Ciência, Fotos, Podcasts, Ao vivo e Contato. O 

maior destaque é dado para a parte de notícias, localizada no canto superior esquerdo da tela, 

com fotos amplas e atraentes. O It Ciência é uma versão jovem do portal, com informações de 

interesse para estudantes, principalmente do ensino fundamental e médio. Nesse espaço jovem, 

são desenvolvidas as seções: It Curioso, It Futuro, It Carreira, Minha Escola, Personagens da 

Ciência e Você Sabia. As editorias trazem temas vinculados ao cotidiano do público jovem e 

cobertura de eventos.   

Como se poderá ver na Figura 6, uma segunda barra de menu no Portal principal é 

subdividida em nove links que direcionam para as seguintes editorias: Apoio à pesquisa: 

reportagens sobre avanços e desafios no desenvolvimento da pesquisa no Estado; Ciências: 

Exatas e da Terra, Biológicas, Engenharias, Saúde, Agrárias, Sociais Aplicadas, Humanas, 

Linguística, Letras e Artes; Comportamento: divulgação e cobertura de eventos científicos 

regionais e nacionais, voltados ao público jovem; Cultura: repercussão de temas nacionais em 

âmbito local ou entrevistas com personalidades artísticas que realizaram palestras ou curso no 

Estado; Educação: projetos e pesquisas desenvolvidos pelas universidades em atuação no 

Estado e pesquisas com foco na melhoria da qualidade de Educação; Inovação: resultados de 

pesquisas e divulgação de eventos de inovação financiadas pela Fapemat; Entrevista: 

pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento em distintos campos de atuação; Meio 

Ambiente: lançamento de eventos ligados ao meio ambiente; e Vida Vivida: pesquisas que 

associam saber tradicional local, como raizeiras, benzedeiras, parteiras, ao conhecimento 

científico. 
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Figura 6. Página inicial do site Revista Fapemat Ciência. Nota: Coleta dia 08 out. 2014. 

 

O portal conta com uma equipe de 17 pessoas, entre professores, profissionais 

técnicos, jornalistas com interesse na pesquisa e acadêmicos do Curso de Comunicação Social 

da UFMT. O projeto da Revista, que havia sido interrompido em abril de 2013, foi reativado 

em agosto deste ano. Conforme dados disponibilizados no Portal, apesar de ter ficado inativo 

por 18 meses, a Revista recebeu, entre os dias 24 e 30 de junho deste ano, 1.618 visitas e 3.602 

impressões de páginas. Entretanto, antes da sua interrupção, “[...] foram veiculados mais de 300 

matérias, 58 vídeos, um número superior a 200 fotos e mais de 1000 eventos divulgados” 

(MOREIRA; CURY, 2014, s/p). 

No período selecionado para essa análise, agosto/setembro de 2014, foi publicado o 

total de 26 unidades de informação jornalística no site Revista Fapemat Ciência. Conforme 

metodologia utilizada para análise dos portais da Unemat e UFMT (Gráficos 4 e 5), evidenciou-

se a ocorrência de 11 categorias temáticas, assim definidas: Pesquisa (12), Editais (6), 

Personalidade (3), Evento Acadêmico (2), Pós-graduação, Internacionalização e Publicações (1 

registro cada), como pode ser visto no Gráfico 6. 
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Gráfico 6. Categorias temáticas das notícias publicadas no site Fapemat Ciência, ago/set 2014. Fonte: 

Construído pela autora. 

 

No período avaliado, observou-se a predominância de notícias na categoria Pesquisa, 

com 12 textos jornalísticos, representando 46% do total de matérias produzidas e divulgadas 

(Gráfico 6). Essa categoria compreende textos sobre pesquisas em andamento ou concluídas, 

realizadas por docentes das universidades de Mato Grosso, instituições parceiras ou projetos 

apoiados pela Fapemat.  

A categoria Editais, que registrou 6 ocorrências, ou 23 pontos percentuais, inclui 

lançamento de editais de apoio e fomento à pesquisa, bolsas para pós-graduação e prêmios para 

iniciativas de C&T, concedidos pela Fapemat ou instituições federais.  

A seguir, tem-se a temática Personalidade, que registra 3 matérias, o que corresponde 

a 11% do total (Gráfico 6). Incluem-se, aqui, matérias que abordam eventos ou assuntos 

científicos, enfatizando-se a figura do cientista e/ou sua trajetória acadêmica. A divulgação de 

Eventos Acadêmicos, com duas ocorrências (equivale a 8%), promove cursos a serem 

desenvolvidos no Estado. E, por fim, aparecem as categorias de divulgação de Pós-graduação, 

ações de Internacionalização e Publicações (com uma ocorrência cada). 

 

b) Rede de Divulgação Científica de Mato Grosso 

A Rede de Divulgação Científica de Mato Grosso, lançada em março 2013, é uma 

parceria entre Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Universidade do Estado de Mato 
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Grosso (Unemat) e Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). Veem-se, então, novas iniciativas 

e parcerias sendo delineadas para comunicar a C&T regional.  

Esse portal objetiva reunir os principais dados e resultados dos projetos de pesquisas 

em desenvolvimento no Estado e manter um cadastro de cientistas das três instituições, servindo 

como fonte de consulta e pauta para veículos de comunicação.  

 

Com estas informações à mão, jornalistas, pesquisadores e demais 

interessados podem acompanhar o desenvolvimento dos projetos, conhecer os 

resultados, as fontes de financiamento e a importância de cada estudo para o 

desenvolvimento regional. Os professores do Ensino Básico, por sua vez, 

podem utilizar os projetos como fonte de pesquisa sobre Mato Grosso, em 

diferentes áreas (<http://rdc.org.br/quem-somos/>. Acesso em 03 set. 2014). 

 

 

O site (http://rdc.org.br) apresenta, como seções principais, Notícias, Quem Somos, 

Projetos, Pesquisadores, Instituições, Artigos e Eventos. Com a estrutura de um blog, possui 

limitações gráficas de diagramação e configuração, como se vê na Figura 7. 

 

Figura 7. Página inicial do site Rede de Divulgação Científica. Nota: Coleta dia 08 out. 2014. 
 

Desde o lançamento, já foram publicadas matérias/conteúdos nas seguintes áreas 

temáticas: Ciências Sociais Aplicadas (200), Ciências Humanas (196), Eventos (182), 

Linguística, Letras e Artes (115), Ciências da Saúde (100), Pós-Graduação (100), 

Mestrado (68), Ciências Agrárias (67), Pesquisa (58), Ciências Biológicas (57), Ciências Exatas 

e da Terra (53), Internacionalização (46), Inovação (40), Engenharias (24), Relações 



123 

 

Internacionais (24), Publicações (23), Premiações (21), Divulgação Científica (8), Ciência da 

Computação (8), Qualificação docente (7), Ações Afirmativas (5), Estudos Interdisciplinares 

(4), Design (4), Indígenas, Iniciação Científica, Normatização acadêmica  e Suinocultura (com 

2 ocorrências cada) e Mobilidade Acadêmica (Categorização temática de publicação disponível 

no portal da Rede: http://rdc.org.br). 

Cabe destacar que o site ainda se encontra em fase de construção da base de dados, 

agravado pelo fato de que a Rede não conta com a atuação de profissionais exclusivos, mas 

com colaboradores que atuam nas assessorias de comunicação das instituições e acumulam essa 

função. Portanto, no período de análise (ago./set. 2014), todas as matérias publicadas nesse 

portal foram reproduzidas na íntegra do site da UFMT. Não houve participação de notícias de 

outras instituições. Dessa forma, por opção metodológica, inicialmente não quantificarei os 

conteúdos publicados, visto que se repetem os assuntos divulgados no www.ufmt.br.   

Entre os dias 1º de agosto a 1º de outubro de 2014, verificou-se que a Universidade do 

Estado de Mato Grosso publicou o total de 95 matérias jornalísticas no portal institucional 

(www.unemat.br), enquanto a Universidade Federal de Mato Grosso divulgou 557 notícias no 

site (www.ufmt.br). Vê-se que, numericamente, a universidade federal foi mais eficiente na 

produção de notícias, com um número 5 vezes superior ao da estadual. 

Entretanto, cabe questionar, como se estratificam tais dados e qual o espaço que cada 

instituição destina à divulgação das pesquisas produzidas em seus laboratórios?  

A partir das análises qualitativas do material publicados nos sites das duas IES, 

evidenciou-se que a Unemat priorizou, nesses dois meses, a divulgação de eventos acadêmicos 

e assuntos relacionados à rotina estudantil (que representam 56% da produção jornalística), 

enquanto as pesquisas ocuparam a 10º posição na quantidade de notícias produzidas, com 

apenas duas ocorrências no período, representando somente 2% do universo. 

 Já a UFMT, nesse mesmo período, deu ênfase a ações de cultura/extensão, eventos 

acadêmicos e editais de programas de pós-graduação (que somam 56% do total). Nessa 

universidade, entretanto, a categoria Pesquisa configurou-se em 6º lugar, com 26 fatos 

noticiosos ou 5% do total. Nota-se que, proporcionalmente, a área dedicada à categoria Pesquisa 

no site da UFMT é superior ao da Unemat. 

Entretanto, cabe evidenciar que, nos dois casos, o espaço dedicado à divulgação da 

ciência estadual ainda é reduzido, evidenciado um desequilíbrio na visibilidade das ações de 

ensino, extensão e pesquisa. Esse cenário pouco favorável à divulgação de pesquisas em sites 

de universidades também foi constatado pelo professor Wilson Bueno (2014), em estudo 

realizado no ambiente virtual de quatro IES do Sul do País. 
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A observação apontou que os projetos de investigação por elas realizados permanecem 

quase sempre na invisibilidade, não merecendo a prioridade devida. Bueno (2014b, p.14) 

salienta que, 

 

Comparativamente, a pesquisa é a competência básica da universidade menos 

presente nas notícias dos portais, superada pelo ensino e pela extensão, e, além 

disso, quando ela é contemplada nesse espaço (o que, como ficou evidente, é 

pouco comum), merece uma cobertura não qualificada, limitada a informações 

de caráter geral, que não permitem resgatar a essência do trabalho de 

investigação.  

 

Com isso, a partir dos portais das universidades analisadas, não é possível, para os 

stakeholders e sociedade, conhecerem investimentos e resultados do trabalho desenvolvido por 

seus pesquisadores. Todavia, como era de se esperar, o site Revista Fapemat Ciência priorizou 

as publicações na categoria Pesquisa, representando 46% do total de matérias produzidas e 

divulgadas no período de análise.  

Grande espaço também foi destinado à divulgação de editais de apoio e fomento 

concedidos pela Fapemat ou outras instituições, perfazendo 23% de todos os registros. Nota-se 

que a produção jornalística da Fapemat Ciência está de acordo com os objetivos de divulgação 

da C&T e com a proposta do próprio veículo, que visa divulgar a produção científica local e 

contribuir para a formação de uma cultura científica no Estado.  

A política editorial dá enfoque aos processos científicos, sem priorizar a aplicabilidade 

imediata da pesquisa. Ao invés do factual, busca-se mostrar a pesquisa e o método de 

desenvolvimento. Conforme salienta Porto (2009, p. 17), “[...] o jornalismo sobre ciência deve 

nutrir-se desses aspectos e mais sobre o conhecimento científico e a prática de técnicas de 

comunicação aliadas a uma perspectiva histórica, social e cultural”. 

Cabe destacar que, apesar de integrar os objetivos iniciais deste capítulo, a 

categorização das notícias publicadas no site da Rede de Divulgação Científica de Mato Grosso, 

conforme metodologia utilizada para as demais instituições, acabou não se efetuando. Tal fato 

ocorreu, pois, a partir da leitura flutuante do material, constatei a replicação de todas as matérias 

do portal da UFMT. Dessa forma, por opção metodológica, inicialmente não quantifiquei o 

conteúdo do site (http://rdc.org.br/), visto que os resultados apontariam os mesmos dados 

encontrados na universidade federal (www.ufmt.br). Entretanto, ressalto, essa observação pode 

ser testada novamente, em momento oportuno, conforme andamento e necessidades da 

pesquisa. 
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Para além da categorização representativa dos conteúdos divulgados nos portais 

institucionais, na próxima sessão deste capítulo, analisarei as características do tratamento 

jornalístico dispensado às unidades de informação elencadas aqui como “Pesquisa”, assim 

identificadas: Unemat (2 ocorrências), Fapemat (12) e UFMT (26), somando 40 registros 

jornalísticos. 

 

4.1.3 Jornalismo Científico nos sites de instituições de C&T de Mato Grosso 

 

A partir da investigação inicial das principais notícias publicadas nos três sites nos 

meses de agosto/setembro de 2014, conforme quantificado anteriormente, selecionei para 

aprofundamento da análise somente aquelas categorizadas como “Pesquisa”, por entender que 

essas unidades informativas seriam as que melhor cumpririam o objetivo de promover a 

visibilidade das competências científicas das instituições. 

A seguir, cada unidade de informação definida como “Pesquisa” foi categorizada, a 

partir da identificação de quatro fatores: 1) área e subárea do conhecimento, conforme definição 

adotada pelo CNPq; 2) procedência do fato informativo e 3) gênero jornalístico.  

Para quantificar o primeiro aspecto, tomei como referência a classificação oficial do 

CNPQ, também adotada pelo conjunto dos órgãos públicos que fomentam a pesquisa no Brasil. 

Essa classificação compreende nove grandes áreas do conhecimento, a saber: Ciências Exatas 

e da Terra; Ciências Biológicas; Engenharias; Ciências da Saúde; Ciências Agrárias; Ciências 

Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; Linguística, Letras e Artes; Outros. 

Para avaliar os gêneros utilizados na construção das mensagens, utilizarei a 

categorização de Gêneros Jornalísticos, proposta por Marques de Melo (2010), quais sejam: 1) 

Gêneros informativos: nota, noticia, reportagem entrevista; 2) Gêneros opinativos: editorial, 

comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura e carta; 3) Gêneros utilitários ou 

prestadores de serviços: roteiro, obituário, indicadores, campanhas, ombudsman, educacional; 

4) Gêneros ilustrativos ou visuais: gráficos, tabelas, quadros, demonstrativos, ilustrações, 

caricatura e fotografia; 5) Propaganda: Comercial, institucional e legal; 6) Entretenimento: 

Passatempos, jogos, história em quadrinhos, folhetins, palavras cruzadas, contos, poesia, entre 

outros. 

As matérias aparecem nos quadros obedecendo à ordem cronológica em que foram 

publicadas no respectivo portal. Enumerarei, a seguir, os resultados obtidos a partir da 
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observação e análise de cada site em particular (Unemat, UFMT e Fapemat Ciência) e, 

posteriormente, consolidarei os principais resultados para as três instituições. 

 

a) Site da Unemat 

Como se viu, foram divulgadas, no portal da Universidade do Estado de Mato Grosso, 

no período compreendido entre 1º de agosto a 1º de outubro de 2014, somente duas unidades 

de informação sobre a pesquisa realizada na instituição. A partir da observação dos elementos 

do protocolo de pesquisa, elucidados anteriormente, depreendem-se as seguintes características 

na cobertura (Quadro 5):  

Quadro 5. Matérias sobre pesquisa publicadas do site Unemat, de 1º ago. a 1º out. 2014. 
Título da notícia Área/  

Subárea 

Procedência Gênero 

jornalístico 

Professores da Unemat têm teses de doutorado 

publicadas em Portugal 

Humanas 
Educação 

Estado Notícia 

Professor da Unemat descobre que coração pode 

ser pré-condicionado pelo óleo de peixe tornando-

se assim mais resistente ao infarto agudo do 

miocárdio 

Saúde 
Medicina 

Estado Notícia 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O quadro 5 evidencia que, nos meses de agosto/setembro de 2014, as notícias sobre 

Pesquisa publicadas no site da Unemat (2) abordaram projetos realizados na unidade geográfica 

do Estado de Mato Grosso, nas áreas de Ciências Humanas (Educação) e Saúde (Medicina). 

 

b) Site da UFMT 

No portal da UFMT, no período selecionado, foram publicadas 26 unidades de 

informação sobre a pesquisa desenvolvida ou em andamento na instituição. Seguindo a mesma 

metodologia utilizada para análise de matérias publicadas pela Unemat (Quadro 5), 

desenvolveu-se o Quadro 6. 

 

Quadro 6. Matérias sobre pesquisa publicadas do site UFMT, de 1º ago. a 1º out. 2014. 

 

Título da notícia 

Área/  

Subárea 

Procedência Gênero 

jornalístico 

Experiência de inclusão social por meio da 

Física é apresentada a calouros 

Exatas e da Terra 
Física 

Nacional Reportagem 

Mestrando estuda comportamento sedentário 

entre adolescentes 

Saúde 
Nutrição 

Estado Notícia 

Pesquisa Brasil Conectado segue até 30 de 

setembro 

Sociais Aplicadas 
Comunicação 

Nacional Notícia 

Mestranda estuda perfil de crianças e 

adolescentes do Hospital do Câncer 

Saúde 
Saúde coletiva 

Estado Notícia 

Mestranda analisa a experiência de 

profissionais da saúde em penitenciárias 

Saúde 
Saúde coletiva 

Município Notícia 
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Classificação de água contaminada é tema de 

tese de doutorado 

Computação 
Sistemas de Computação 

Nacional Notícia 

Tese de doutorado aborda manejo de 

agricultura de precisão 

Computação 
Sistemas de Computação 

Nacional Notícia 

Tese de doutorado aborda aquisição de 

habilidades sensório-motoras em ambientes 

virtuais interativos 

Computação 
Sistemas de Computação 

Nacional Notícia 

Copa do Mundo de futebol no Brasil é tema 

de dissertação de mestrado 

Multidisciplinar 
História/Antropol. 

Nacional Notícia 

Redes sociais e interação com redes 

biológicas é tema de tese de doutorado 

Computação 
Sistemas de Computação 

Estado Notícia 

Brasil Conectado: pesquisa com jovens segue 

até o dia 14 

Sociais Aplicadas 
Comunicação 

Nacional Notícia 

Docente do Câmpus Rondonópolis apresenta 

pesquisa sobre educação inclusiva 

Computação 
Sistemas de Computação 

Município Notícia 

Ciência de Materiais apresenta resultados de 

pesquisa em Congresso Internacional 

Multidisciplinar 
Ciência de Materiais 

Estado Notícia 

Primeira tese do Doutorado em História é 

sobre a Igreja do Rosário 

Humanas 
História 

Município Notícia 

Mestrando estuda uso didático da linguagem 

audiovisual 

Linguística, Letras e 

Artes 
Linguística 

Estado Notícia 

Dissertação aborda ensino-aprendizagem da 

pessoa surda 

Linguística, Letras e 

Artes 
Linguística 

Estado Notícia 

Mestranda estuda prevalência de cárie em 

população Xavante 

Saúde 
Saúde Coletiva 

Estado Notícia 

Dissertação traça perfil demográfico dos 

povos indígenas de MT 

Saúde 
Saúde Coletiva 

Estado Notícia 

Primeiras monografias do curso de Estatística 

são defendidas 

Exatas e da Terra 
Probabilidade e Estatística 

Estado Notícia 

Pesquisadores gregos apontam fadiga 

muscular como sintoma de vários problemas 

de saúde 

Biológicas 
Bioquímica 

Internacional Notícia 

Mestranda estuda intoxicações por 

agrotóxicos 

Saúde 
Saúde Coletiva 

Estado Notícia 

Dissertação estuda danos causados pelo uso 

de agrotóxicos 

Saúde 
Saúde Coletiva 

Estado Notícia 

Práticas juvenis na internet são foco de 

pesquisa nacional 

Sociais Aplicadas 
Comunicação 

Nacional Notícia 

Zootecnia de Sinop recebe prêmio de melhor 

dissertação de 2013 

Agrárias 
Zootecnia 

Nacional Notícia 

Alunos da UFMT são premiados em 

congresso sobre Diabetes 

Saúde 
Educação Física 

Município Notícia 

Alunos do curso de Administração 

participam amanhã de projeto 

Sociais Aplicadas 
Administração 

Município Notícia 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A caracterização das notícias sobre pesquisa publicadas no portal da UFMT (Quadro 

6) evidenciou uma ampla diversidade temática no relato dos fatos científicos, sendo abordadas 

nove grandes áreas do conhecimento. 

No período selecionado, houve predomínio de matérias sobre Ciências da Saúde, com 

oito ocorrências, sendo nas subáreas de Saúde Coletiva, Nutrição e Educação Física. Apesar 

dos relatos sobre saúde configurarem a maioria, é perceptível uma abertura para outras áreas do 
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conhecimento. Ciências da Computação e Ciências Sociais Aplicadas obtiveram o total de 5 

ocorrências cada, com textos sobre Sistemas de Computação, Comunicação, Administração, 

História/Antropologia. 

A seguir, as áreas de Linguística, Letras e Artes (2 ocorrências); Ciências Exatas e da 

Terra (2), além de Ciências Humanas (História), Biológicas (Bioquímica), Agrárias (Zootecnia 

e Materiais), com um registro cada. 

O Quadro 5, acima, também evidencia uma predominância de informações de origem 

estadual (11), seguida de pesquisas realizadas nacionalmente (9), projetos em municípios de 

Mato Grosso (5) e em cooperação internacional (1). 

Os relatos se configuraram, em sua maioria, como notícias (25) e somente uma 

reportagem (1). A análise sobre essa variável do tratamento jornalístico tomou, como esquema 

referenciador, a classificação proposta por José Marques de Melo (2003), para quem a diferença 

entre notícia e reportagem reside no aprofundamento do tema: 

 

A nota corresponde ao relato de acontecimentos que estão em processo de 

configuração e por isso é mais frequente no rádio e TV. A notícia é o relato 

integral de um fato que já eclodiu no organismo social. A reportagem é o relato 

ampliado de um acontecimento que já repercutiu no organismo social 

(MARQUES DE MELO, 2003, p. 65). 

 

 

Dessa forma, a ampla maioria das unidades de informação estão presa ao factual, ao 

acontecimento científico sem, contudo, aprofundar em análises, antecedentes, consequência da 

pesquisa e suas contribuições e significados para a sociedade que a financia.  

Nota-se também grande produção de notícias sobre a realização de bancas de defesa 

de mestrado/doutorado. Nesses casos, o relato jornalístico seguiu a mesma estrutura, com 

pequenas variações: lead da notícia (dados básicos da defesa: autor, banca, título do projeto, 

local e data), seguido de uma pequena descrição dos objetivos da pesquisa e da reprodução do 

resumo do trabalho científico na íntegra, sem esforço para transcodificação para uma linguagem 

mais acessível. O texto conservou a linguagem e a estrutura de argumentação peculiar àquele 

campo do conhecimento específico e, portanto, só compreensível aos iniciados. 

 

c) Site Fapemat Ciência 

No período de 1º de agosto a 1º de outubro de 2014, foram publicadas no site de 

Jornalismo Científico Fapemat Ciência 12 unidades de informação sobre pesquisa. Seguindo a 
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mesma metodologia utilizada para análise das matérias publicadas nos portais da Unemat, 

(Quadro 5) e UFMT (Quadro 6) foi desenvolvido o Quadro 7. 

 

Quadro 7. Matérias sobre pesquisa publicadas no site Fapemat Ciência, 1º ago. a 1º out. 2014. 

TÍTULO Área/  

Subárea 

Procedênc

ia 

Gênero 

jornalístico 

Tipologia 

da 

comunicaçã

o científica 

Relato de Experiência 

Professor brasileiro com trajetória acadêmica 

nos EUA vem a Cuiabá 

Sociais Aplicadas 

Comunicação 

Internacion

al 

Reportagem Divulgação 

Experiência de inclusão social por meio da 

Física é apresentada a calouros 

Exatas e da Terra 

Física 

Nacional Reportagem Divulgação 

Pesquisa Brasil Conectado segue até 30 de 

setembro 

Sociais Aplicadas 

Comunicação 

Nacional Notícia Difusão 

Banana da terra da baixada cuiabana ganha 

mudas de qualidade 

Agrárias 

Agronomia 

Estado Notícia Divulgação 

Ciência se aproxima de cura da dengue Saúde 

Saúde Pública 

Internacion

al 

Notícia Difusão 

Encontro de ciência e religião na primeira 

tese de História da UFMT 

Humanas 

História 

Município Reportagem Divulgação 

“Que é a verdade”? A arte tem a resposta Humanas 

Filosofia 

Estado Notícia Disseminaçã

o 

Pesquisadores gregos apresentam trabalhos 

na UFMT 

Biológicas 

Bioquímica 

Internacion

al 

Notícia Difusão 

Nutrição animal em áreas tropicais é 

destaque na Capes 

Agrárias 

Zootecnia 

Estado Reportagem Difusão 

Cardápio em disputa Humanas 
Sociologia 

Município Notícia Divulgação 

Caju gostoso é caju bem cuidado Agrárias 
Agronomia 

Estado Notícia Divulgação 

Técnica para desinfetar água utiliza luz solar Engenharias 
Engenharia 

Sanitária 

Estado Notícia Divulgação 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A caracterização das notícias sobre pesquisa publicadas na Fapemat Ciência (Quadro 

7) evidenciou uma ampla diversidade temática no relato dos fatos científicos. Foram tratadas 

sete grandes áreas do conhecimento, conforme classificação do CNPq. Apesar de haver 

pequenas diferenças quantitativas entre elas, vê-se um esforço de equilíbrio entre os campos. 

No período selecionado, houve predomínio de matérias sobre Ciências Humanas, 

(História, Filosofia e Sociologia) e Ciências Agrárias (Agronomia e Zootecnia), com 3 

ocorrências em cada grande área. A seguir, as Ciências Sociais Aplicadas, com 2 matérias sobre 

Comunicação. Já as categorias Saúde (Saúde Pública), Engenharias (Engenharia Sanitária), 

Ciências Biológicas (Bioquímica), Ciências Exatas e da Terra (Física) registraram uma 

ocorrência cada.  
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Também é relevante destacar a hegemonia de material jornalístico na área de Ciências 

Humanas e a considerável presença da categoria Ciências Sociais Aplicadas, em detrimento das 

ciências básicas, tradicionalmente mais noticiadas pelos jornalistas, como Saúde, Engenharias 

e Biológicas, evidenciando um esforço para propiciar a visibilidade dos distintos saberes. 

O relato jornalístico privilegiou pesquisas sobre o estado de Mato Grosso (5 

ocorrências), desenvolvidas em parceria com instituições internacionais (3), projetos realizados 

em âmbito nacional (2) e em algum município específico do estado (2). Em outras palavras, a 

maior proporção do espaço é ocupada por informações que se originam na própria área 

geográfica, conforme definiu a editora do Fapemat Ciência: 

 

A regionalização do conteúdo foi uma das maiores preocupações dos criadores 

do site, já que não havia praticamente nenhum lugar onde se informar sobre a 

pesquisa científica mato-grossense – que não fossem sites institucionais de 

instituições de ensino e pesquisa e matérias eventuais em veículos noticiosos 

(BAPTISTELLA, 2012, p. 07).   

 

A partir da categorização dos relatos científicos da revista eletrônica (Quadro 7), foi 

possível observar uma tendência de equilíbrio entre os gêneros jornalísticos, sendo relacionadas 

5 reportagens e 7 notícias. Dessa forma, identifiquei, nos relatos, o aprofundamento do assunto, 

a tentativa de explicar o fato científico, seus desdobramentos, métodos, técnicas e termos 

científicos.  

O levantamento inicial das notícias sobre Pesquisa publicadas nos sites da 

Universidade do Estado de Mato Grosso, Universidade Federal de Mato Grosso e Revista de 

jornalismo científico Fapemat Ciência, no período de 1º de agosto a 1º de outubro de 2014, 

evidenciou uma maior quantidade de matérias no portal da UFMT (26 ocorrências), seguido do 

Fapemat Ciência (12) e quase a inexistente no portal da Unemat (2 notícias). 

A menor produção quantitativa do site Fapemat Ciência, em relação à UFMT, pode 

ser justificada pelo objetivo próprio do veículo em promover Jornalismo Científico. Como se 

viu anteriormente, o JC busca aliar o factual, os fundamentos científicos, técnicas de 

comunicação a uma perspectiva histórica, social e cultural.  

De acordo com Baptistella (2012), alguns materiais do Fapemat Ciência chegavam a 

ser reeditados inúmeras vezes na busca pelo texto ideal. A produção jornalística tem por 

objetivo tornar a ciência acessível, divulgar a ciência em uma linguagem acessível ao grande 

público sem, contudo, vulgarizá-la. O desafio é produzir um material que desperte o interesse 

de especialistas e do público leigo.  
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A partir da categorização do material, conforme objetivos expostos no início deste 

capítulo, foi possível identificar as áreas de conhecimento prioritárias para a cobertura 

jornalística. Nos dois meses analisados, a Unemat publicou sobre Ciências Humanas e Saúde. 

Já a UFMT, apresentou 9 categorias temáticas, com ênfase em Saúde, Computação e Ciências 

Sociais Aplicadas e menor espaço na cobertura das Ciências Exatas e da Terra, Humanas, 

Biológicas, Agrárias e Multidisciplinar. 

Por outro lado, o Fapemat Ciência teve menor variedade temática do que a UFMT. 

Com a cobertura de sete grandes áreas do conhecimento, priorizou as Ciências Humanas e 

Agrárias, seguidas de Ciências Sociais Aplicadas em detrimento das ciências puras: Saúde, 

Engenharias, Biológicas, Ciências Exatas e da Terra. 

Ficou evidente, nos três portais analisados, a predominância de matérias sobre 

pesquisas realizadas no Estado de Mato Grosso ou em municípios mato-grossenses, por outro 

lado, o menor espaço dedicado a projetos de origem nacional ou em parceria com instituições 

internacionais. Tal característica pode revelar um esforço em se divulgar as descobertas 

científicas locais.  

Uma diferença relevante na cobertura jornalística dos portais das universidades em 

relação à Fapemat Ciência reside no tratamento dado à informação. Enquanto as IES utilizaram-

se quase exclusivamente do gênero notícia para narrar os acontecimentos, a Revista de 

Divulgação Científica buscou equilibrar a produção entre notícias e reportagens.  

Nota-se que, algumas vezes, a mesma temática foi abordada no site da UFMT e 

Fapemat Ciência, como nas notícias: “Experiência de inclusão social por meio da Física é 

apresentada a calouros” e “Pesquisa Brasil Conectado segue até 30 de setembro”, em que foi 

reproduzido o mesmo material nas duas páginas.  

Já nas matérias “Encontro de ciência e religião na primeira tese de História da UFMT” 

(Fapemat Ciência, online, 10/09/2014) e “Primeira tese do Doutorado em História é sobre a 

Igreja do Rosário” (UFMT, online, 02/09/14) vê-se o mesmo acontecimento sendo noticiado de 

maneiras distintas. No portal da Universidade, foi construída notícia factual, dando ênfase ao 

trabalho acadêmico, com reprodução do resumo da tese. Nesse caso, portanto, não se teve o 

cuidado de reelaboração textual, tampouco de interpretar os fatos científicos, enquanto, na 

Fapemat Ciência, houve preocupação em reelaborar a linguagem científica e explicar a 

metodologia, interpretar os fatos e principais conclusões da pesquisa. 

Apesar da divulgação da ciência na mídia pressupor a utilização de diferentes recursos 

e linguagens para elucidação dos fatos, percebe-se, ainda, o restrito uso de imagens fotográficas 

nos sites. No período, somente uma matéria utilizou-se desse recurso, denominada “Banana da 
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terra da baixada cuiabana ganha mudas de qualidade”, que traz fotos de mudas de bananas e da 

metodologia aplicada, com a legenda “Repicagem de rizoma já desinfetado para gerar novas 

mudas” (Fapemat Ciência, online, 15/09/2014). 

 

4.2  CANAIS DE MÍDIA SOCIAL ONLINE 

 

A metodologia para esta coleta e análise dos dados seguiu duas estratégias distintas. 

Parto do pressuposto de que as duas universidades analisadas, a federal e a estadual, têm 

estratégias diferentes de comunicação mercadológica e institucional e, portanto, teriam 

números distintos de seguidores/amigos, assim como engajamento dos seus públicos.  

Inicialmente, realizo o levantamento nos portais institucionais da Unemat e UFMT dos 

canais de mídias sociais mantidos por cada IES.  Dessa forma, foram mapeadas a UFMT no 

twitter (http://twitter.com/acontecenaufmt), facebook (www.facebook.com/acontecenaufmt) e 

YouTube (TVUUFMT) e Unemat no twitter (https://twitter.com/UnematOficial), facebook 

(www.facebook.com/UnematOficial) e YouTube (TVUnemat). 

Após esse levantamento inicial, destaquei, para aprofundamento de análise somente os 

conteúdos publicados no facebook e twitter, excetuando-se os vídeos postados no YouTube. 

Tal opção metodológica deveu-se ao fato de que essas duas plataformas me permitiriam 

promover aproximações e comparações com o conteúdo divulgado, como notícia, nos 

respectivos portais institucionais. 

Cabe ressaltar que esses dados foram coletados na mesma data, 09 de dezembro de 

2015, para não haver alteração de uma instituição para a outra em função da variante temporal. 

Definido esse recorte, passo a avaliar, então, o engajamento da audiência com os 

conteúdos divulgados pelas IES. Para tanto, foram utilizadas as métricas de análise de 

engajamento e relacionamento nas mídias sociais, propostas por Avinash Kaushik (2010): 1) 

Taxa de aplauso: número de curtir por post. 2) Taxa de conversação: número de comentários 

por post; 3) Taxa de amplificação: número de compartilhamentos por post13. Para o autor, as 

métricas para mídias sociais online devem considerar, mais do que os números, as relações e 

interações provocadas na web: 

 

                                                 
13 O autor Kaushik (2010) também propõe a métrica “Valor econômico”, que pode ser calculado quando há retorno 

financeiro ou quando não há vendas online, por exemplo, identificando metas de conversão e estimando um valor 

econômico para cada uma delas. Por opção metodológica, tal métrica não será considerada neste trabalho. 
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Trata-se de expressar seu amor pelos princípios da centralização no cliente, 

ouvindo e dando-lhe voz e, principalmente, aprender com as falhas mais 

rapidamente, aproveitando o poder da experimentação (KAUSHIK, 2010, p. 

11, Tradução minha) 

 

As referidas taxas de engajamento foram processadas, neste estudo, com a utilização 

de ferramenta digital gratuita, disponível em: www.truesocialmetrics.com. Analiso os dados 

relativos a um período de 15 dias, escolhidos aleatoriamente, compreendidos entre 24 de 

novembro a 8 de dezembro de 2015. A partir do mapeamento do conteúdo postado por cada 

instituição, os posts foram divididos por categorias temáticas, comparando os dados publicados 

com o engajamento da audiência, como se segue. 

 

4.2.1. Presença da UFMT nas mídias sociais 

 

a) UFMT no Twitter 

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) participa do twitter com o perfil 

oficial (https://twitter.com/acontecenaufmt), desde agosto de 2009. No período de análise para 

esta pesquisa, compreendido entre 24 nov. 2015 a 8 dez. 2015, a Universidade manteve 6.154 

seguidores nesse canal, não registrando oscilação no número de usuários. 

Nesse ínterim, foram publicados 21 posts no twitter da Universidade, o que representa 

uma média de 1,4 tweets/dia. Entretanto, nenhum obteve comentário, o que significa que não 

gerou conversação online. Desses, houve seis retweets e oito curtidas, uma taxa de amplificação 

de 0,29 e de aplauso de 0,38, o que pode ser considerada ainda baixa. Já que dar um like é a 

ação que exige menor engajamento de um usuário de mídia social, o fato de uma organização 

obter somente oito curtidas em 15 dias de postagens pode apontar que o público ainda não 

participa ativamente na disseminação desse conteúdo. 

O material postado no twitter oficial foi replicado de diferentes seções do site 

institucional (http://www.ufmt.br/ufmt/site/), entretanto, houve adequação da linguagem, ao 

migrar-se do portal para a plataforma de mídia social.  

Nesse sentido, recorreu-se ao uso de termos coloquiais e a formas de construção textual 

que atuam como call to actions (CTAs), ou chamada para a ação, gatilhos para que os visitantes 

cliquem e sejam encaminhados até uma página de conversão ou para que a conversão seja 

consumada.  

Exemplo da primeira característica apontada acima pode ser notado no uso de gírias e 

em fortes marcas de oralidade presentes nos tweets “Já viu que a comemoração dos 45 anos da 

http://www.truesocialmetrics.com/
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UFMT tá cheia de coisa boa, né? Anota mais uma: Concerto Pantanal Sinfônico (27 nov. 2015. 

Grifo meu)” e “UFMT comemora os 45 anos correndo! Saiba mais sobre a 1ª prova de Cross 

Country que rola dia 06/12” (25 nov. 2015. Grifo meu). Essas construções textuais buscam 

aproximar os interlocutores, falando-lhes no linguajar do seu dia-a-dia. Já o tom expresso busca 

dosar a comunicação para um público jovem, que utiliza gírias e tem pouco tempo, vive 

“correndo”. 

Além desse aspecto, destaca-se a utilização de verbos flexionados na segunda pessoa do 

imperativo: saiba, veja, venha, participe, acesse, confira, visite, procure, faça, anota (sic), vem 

(sic), e do verbo pronominal “inscreva-se”. Tais formas são chamadas para a ação, usadas para 

falar diretamente ao interlocutor ou sugestioná-lo para que clique no link que se segue ou acesse 

a notícia que o provocou, na íntegra. 

Destaco que os referidos tweets acima transcritos haviam sido publicados originalmente 

no Portal da UFMT como nota na seção “Acontece na UFMT”, sob título “Orquestra, Coral e 

violas” (www.ufmt.br/ufmt/site/divulgacao/visualizar/704/Cuiaba), e como notícia com a 

chamada “Abertas inscrições para prova de Cross Country na UFMT” (23 nov. 2015), nas quais 

se vê uma forma de construção textual marcada pela impessoalidade característica do discurso 

jornalístico. 

Os posts mais repercutidos, nesse recorte temporal, foram “Já viu que a comemoração 

dos 45 anos da UFMT tá cheia de coisa boa né? Anota mais uma” (27 nov.), ‘O Quebra-Nozes’ 

se apresentará no Teatro da UFMT! (26 nov.), “Cidade Possível” e “100 em 1 Dia” (1º dez.), 

“FEF realiza o 3º Natal Solidário. Veja como contribuir e participe” (2 dez). Nota-se que os 

tweets mais clicados são categorizados como Cultura/Extensão e o canal acaba por funcionar 

como uma agenda de programação, e chama para a participação ativa e/ou presencial do 

internauta. Somente em quinto lugar aparece outra temática “Reconhecimento! Avaliadores 

enviados pelo MEC dão nota 4,0 para o curso de Biblioteconomia de #Ro” (30 nov.). 

Por outro lado, os conteúdos menos clicados foram “Acesse a programação de defesas 

da FE, com a temática reforma agrária” (30 nov.) e “Nos 45 anos da UFMT tem muito 

conhecimento. Visite a mostra de livros da EdUFMT” (27 nov.), o que pode ser explicado pelo 

seu interesse mais restrito.  

Cabe ainda destacar que, assim como o interesse dos públicos, a maior produção de 

conteúdo, na época observada, referiu-se exatamente à categoria temática Cultura/Extensão, 

que concentrou quase 30% da produção, seguido de Eventos, Vida acadêmica e Administração 

(com três ocorrências cada) e somente uma publicação sobre Pós-graduação, conforme Gráfico 

7. 
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Gráfico 7. Categorias temáticas dos conteúdos publicados no twitter oficial da UFMT, de 24 nov. 2015 

a 8 dez. 2015. Coleta de dados: 09 dez. 2015. Fonte: construído pela autora. 

 

b) UFMT no Facebook 

A UFMT mantém dois perfis oficiais no facebook, um com conteúdo mais geral sobre 

ações de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e programação da TV Universitária 

(www.facebook.com/acontecenaufmt/) e outro com maior ênfase ao material científico 

(www.facebook.com/ufmt.ciencia/). 

É necessário pontuar que, apesar da iniciativa de manter a página UFMT.Ciência, a 

última postagem ocorreu ao dia 18 de dezembro de 2013, com matéria exatamente sobre o 

contato com novas tecnologias e a relação entre as gerações. Conforme critério metodológico 

explicitado no capítulo anterior desta tese (Capítulo 2), como no período de recorte para esta 

análise não houve publicação de conteúdo no referido perfil, não me aprofundarei aqui em sua 

investigação, o que não invalida sua avaliação em trabalhos posteriores.  

Por outro lado, a página oficial “Acontece na UFMT” no Facebook mantém-se ativa 

desde 30 de junho de 2011, com publicações constantes, e sobre esse perfil institucional 

centrarei minhas considerações. 

Durante os dias de observação, compreendidos entre de 24 de novembro a 8 de 

dezembro de 2015, foram publicados 26 novos conteúdos na Fanpage, que obtiveram 153 

curtidas, 158 compartilhamentos e 15 comentários. O número de seguidores manteve-se em 

11.351 durante a quinzena. A taxa de aplauso média foi de 5,88, de amplificação, 6,08 e de 

conversação, 0,58. Tais números evidenciam que os amigos do Facebook, além de mais 

numerosos, também são bem mais atuantes do que os seguidores da instituição no twitter. Cabe 

6

3 3 3

2 2 2

0

1

2

3

4

5

6

7

Temas publicados no Twitter- UFMT



136 

 

ressaltar que, apesar das diferentes plataformas atuarem de forma complementar para a 

construção/manutenção do diálogo com distintos públicos, o perfil no Facebook repercutiu mais 

e provocou maior engajamento do que o Twitter, no período de análise. 

A maioria dos posts (42%) no período está na categoria Cultura/Extensão, ocasionado 

pelas comemorações do 45º aniversário de Fundação da Universidade. Em segundo lugar de 

produção de conteúdo, assuntos relativos a aberturas de vagas para novos universitários e 

concursos para a carreira docente. Esses dados estão evidenciados no Gráfico 8. 

 

 

Gráfico 8. Categorias temáticas dos conteúdos publicados no Facebook oficial da UFMT, de 24 nov. 

2015 a 8 dez. 2015. Coleta de dados: 09 dez. 2015. Fonte: construído pela autora. 

 

Os conteúdos que provocaram maior interação com os usuários foram relativos ao 

lançamento do edital de concurso público para provimento de vagas para professor efetivo da 

UFMT. “Fique ligado! A UFMT publicou outro edital de concurso para docentes para mais de 

20 áreas” (26 nov. 2015) e “Concurso Público da UFMT oferece 43 vagas para professores nos 

Câmpus de Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande” (01 dez. 2015).  

A matéria de lançamento do certame, individualmente, representou quase o total das 

ações dos usuários na página, registrando 8 comentários, 126 compartilhamentos e 49 curtidas. 

Os seguidores compartilharam em sua linha do tempo como uma forma de divulgar entre seus 

próprios amigos uma chance profissional: “Para quem se interessar!! Está aí uma 

oportunidade!”, “Concurseiras de plantão...”, “Olha aí”, replicaram os fãs, cujas identidades 

serão aqui preservadas. Devido ao seu grande apelo ao público em geral, a abertura de vagas 
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para concurso público ao magistério superior motivou alta na taxa de aplauso e amplificação 

neste conteúdo específico, com destaque às palavras-chave “edital”, “completo” e “concurso”.   

Também entre os mais repercutidos, está o conteúdo relacionado a atividades culturais: 

“Teatro da UFMT Saiba mais http://goo.gl/PEVoul" (26 nov.), “Venha correr com a gente! 

Entre as atividades comemorativas ao aniversário de 45 anos da Universidade” (25 nov.) e “É 

bom se programar, tem tanta coisa boa nos 45 anos da UFMT que você não pode perder... Põe 

na agenda” (27 nov.). É possível notar, novamente, o maior impacto provocado por publicações 

do tipo agenda cultural. 

No outro extremo, os posts com menor acesso foram “Mudanças na vida funcional 

docente são votadas pela CPPD” (25 nov.) e “Fique atento aos sintomas que podem auxiliar o 

diagnóstico precoce do câncer de próstata” (26 nov.). 

Apesar de não haver produção de conteúdo específico e diferenciado para essa 

plataforma de mídia social, é interessante frisar a preocupação de adequação da linguagem para 

os diferentes canais. O conteúdo publicado no Facebook, Twitter e no site institucional é 

semelhante, mas buscam adequar a linguagem e o tom do discurso utilizados, de acordo com o 

canal e os públicos específicos com os quais visam dialogar.   

 

4.2.2. Presença da Unemat nas mídias sociais 

a) Unemat no Twitter 

A Universidade do Estado de Mato Grosso está presente na plataforma de mídia social, 

Twitter, desde junho de 2011. O link para o perfil da organização no Twitter configura na página 

inicial do seu portal institucional (www.novoportal.unemat.br/), com botão disponível no canto 

inferior direito. De acordo com dados observados para esta pesquisa, a Universidade registrava 

552 seguidores, ao dia 09 de dezembro de 2015. 

No período observado, compreendido entre os dias 24 de novembro a 8 de dezembro de 

2015, no Twitter oficial da Universidade do Estado de Mato Grosso, 

(https://twitter.com/UnematOficial) foi publicado o total 30 tweets, o que representa uma média 

de dois por dia.  

No período, não houve nenhum comentário dos seguidores e somente um Tweet foi 

replicado. Registrou-se, dessa forma, taxa de conversação e aplauso de 0%, o que pode mostrar 

que os conteúdos publicados não são capazes de gerar conversas no Twitter, e taxa de 

amplificação de 0,06 a cada 1.000 seguidores. Tais dados podem apontar que os públicos desta 

IES no Twitter não estão engajados com o conteúdo publicado e, dessa forma, não contribuem 

para propagar a mensagem da Universidade na plataforma.  
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Em seu perfil oficial, a universidade reproduziu títulos de matérias publicadas 

originalmente como notícias no site institucional (www.unemat.br), acompanhados de seus 

respectivos links. Nem todas as notícias do portal são trazidas para esta plataforma. Entretanto, 

no período analisado, todos os tweets foram replicados de notícias do portal institucional. Em 

alguns dias, postaram-se sete tweets (3 dez. 2015) e em outros (2 dez. 2015 e 30 nov. 2015), 

por exemplo, não houve nenhum. A empresa não atualiza o Twitter aos finais de semana. Vê-

se, portanto, grande concentração de postagens em um mesmo dia e, em outros, nenhum novo 

conteúdo, não mantendo uma constância nas postagens no Twitter da Instituição e, dessa forma, 

não há uma estratégia de diálogo constante e fidelização com os públicos. 

Conforme se vê a seguir (Gráfico 9), dentre os temas publicados no período de análise, 

destacaram-se Cultura/Extensão e Administração, que somam quase metade do total de 

publicações (26,6% e 23,3%, respectivamente) e, na outra ponta, a divulgação de pesquisas e 

editais de novas vagas para programas de pós-graduação só obtiveram uma ocorrência cada.  

 

  

Gráfico 9. Categorias temáticas dos conteúdos publicados no Twitter oficial da Unemat, de 24 nov. 

2015 a 8 dez. 2015. Coleta de dados: 09 dez. 2015. Fonte: construído pela autora. 

 

Os “melhores posts”, ou aqueles que obtiveram maior número de 

visualizações/comentário/retweet, foram “Direito da Unemat realiza 3ª Jornada de Estudos de 

Direito” (27 nov. 2025), “Unemat lamenta morte cerebral do acadêmico de biologia de Alta 

Floresta” (26 nov.), “Câmpus de Nova Mutum realiza 5º Sarau Universitário” (03 dez.), 

“Unemat apresenta orçamento a Assembleia e deputados propõem Frente Parlamentar” (03 
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dez.), apontando variedade temática no interesse de leitura do público, abrangendo evento 

acadêmico, homenagem, gestão.  

Ressalto que, devido à pequena variação numérica de acesso entre esses tweets, não é 

possível identificar a preferência do público por determinada categoria temática, apenas com 

essa amostragem de 15 dias. Para tanto, seria necessário aprofundar mais na análise desse canal, 

ampliando o recorte temporal. A única notícia retweetada, neste período, foi “DIAMANTINO: 

Direito da Unemat realiza 3ª Jornada de Estudos de Direito” (27 nov. 2015). Cabe destacar que 

esse único retweet ocorreu numa sexta-feira às 19h00, o que poderia ajudar a direcionar o 

horário para melhor publicação na página, quando há maior envolvimento do público. 

 

b) A Unemat no Facebook 

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) mantém perfil oficial no 

Facebook (https://www.facebook.com/UnematOficial/), desde 7 de março de 2012. 

Atualmente, aglutina 8.136 amigos.  

Na quinzena observada, de 24 de novembro a 8 de dezembro de 2015, a instituição 

publicou 34 mensagens, representando uma média diária de 2,26. Entretanto, estas provocaram 

apenas 5 comentários, uma baixa taxa de conversação na ordem de 0, 0018%. Da mesma forma, 

representa uma taxa de amplificação relativa de 0.52 a cada 1.000 fãs.  

No período de análise, todos os posts foram reproduzidos da seção de notícias do Portal 

da universidade (www.unemat.br), não havendo nenhuma adaptação na linguagem ou tom do 

discurso. Há uma reprodução do título e lead da notícia já publicada no site, reproduzindo-se o 

caráter oficial e o discurso impessoal do texto jornalístico. Vê-se, então, que não há gatilhos 

para a aproximação e nem convite ao diálogo. Por essas características destacadas, posso 

afirmar que, no recorte temporal para esta pesquisa, o canal de mídia social não contribuiu para 

a abertura de um espaço dialógico, dinâmico e convidativo à participação e, da mesma forma, 

houve pouca interação com distintos públicos da instituição. 

Há uma grande variedade temática na produção de conteúdo. No período de análise, 

a maioria das postagens foi sobre gestão e assuntos ligados à cultura e extensão que, juntos, 

somaram 50% do conteúdo, seguidos de concursos/vestibulares e eventos acadêmicos (4 

ocorrências cada). Em último lugar na divulgação, encontra-se a categoria Pesquisa, com 

apenas uma postagem sobre o assunto, conforme Gráfico 10. 
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Gráfico 10. Categorias temáticas dos conteúdos publicados no Facebook oficial da Unemat, de 24 nov. 

2015 a 8 dez. 2015. Coleta de dados: 09 dez. 2015. Fonte: construído pela autora. 

 

As notícias que provocaram maior engajamento foram “A UNEMAT ESPERA VOCÊ 

EM 2016! Fique atento: aproveite sua nota no Enem” (26 nov.), com 41 compartilhamentos e 

32 curtidas, mas nenhum comentário. Seguido de “Unemat lamenta morte de acadêmico de 

administração de Nova Mutum” (30 nov.), que obteve 4 compartilhamentos e 44 likes e, em 

terceiro lugar, “Unemat convoca professores para atuar no ensino à distância em 2016/1” (30 

nov.), que teve dois comentários, “Muito Bom” e o outro, um link indicando o post para um 

amigo, além desses registram-se 18 compartilhamentos e 16 curtidas. 

O Facebook é constantemente atualizado, entretanto, não há produção de conteúdo 

diferenciado para esse canal. Vê-se uma necessidade de dinamização e reavaliação do uso dessa 

mídia social, conforme objetivos estratégicos da empresa.  

 

4.3 AUDITORIA DE IMAGEM NA MÍDIA ESTADUAL 

 

O corpus desta observação da mídia estadual foi constituído pelas edições dos jornais 

diários de maior circulação em Mato Grosso, o Diário de Cuiabá e A Gazeta. Optei por uma 

técnica de amostragem conhecida como semana composta (MINAYO, 1993; BAUER, 2012), 

adequada a pesquisas que têm como objetivo identificar tendências gerais na cobertura, ou seja, 

o tratamento editorial dispensado aos temas ligados a CT&I, ao longo de determinado período. 

Esse método de seleção parte do pressuposto de que a cobertura dos distintos veículos apresenta 

características gerais semelhantes, ao longo dos dias da semana. 
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Dessa forma, a amostra totalizou 14 edições dos jornais, sendo sete edições de cada 

veículo, nas datas: Domingo (23 fev. 2014), Segunda-Feira (03 mar. 2014), Terça-Feira (11 

mar. 2014), Quarta-Feira (19 mar. 2014), Quinta-Feira (27 mar. 2014), Sexta-Feira (4 mar. 

2014), Sábado (12 mar. 2014).  

As análises recaíram sobre as unidades redacionais que relataram fatos vinculados ao 

universo científico, independente da sua finalidade. Adoto, aqui, um conceito abrangente de 

Jornalismo Científico, não restrito às ciências exatas ou biológicas. Dessa maneira, listei todas 

as unidades de informação cuja temática explícita era a Ciência, Tecnologia e Inovação e 

procurei delimitar, inclusive, a natureza de cada mensagem a partir da direcionalidade 

construída pelos respectivos produtores.  

A seguir, cada unidade de informação definida como “Pesquisa” foi categorizada, a 

partir da identificação de seis fatores: 1) área e subárea do conhecimento, conforme definição 

adotada pelo CNPq; 2) editoria em que o fato científico foi veiculado; 3) procedência do fato 

informativo; 3) gênero jornalístico; 4) autor do relato e 5) a fonte do relato científico, se 

institucionalizada ou não.  

A partir dessa categorização proposta, foi construído o quadro a seguir (Quadro 8). 

 

Quadro 8. Sistematização dos fatos científicos veiculados nos principais jornais de Mato 

Grosso. 

JORNAL 

ÁREA DO 

CONHECIMEN

TO 

EDITORIA ORIGEM 

 

GÊNERO  

 

AUTOR FONTE  

DIÁRIO DE 

CUIABÁ 

 

 

Ciências Humanas  

Ciências da Saúde  

Ciências Agrárias  

Sociais Aplicadas  

Ciências 

Biológicas  

 

12 Artigos 

6 Cidades  

5 Economia 

4 DC ilustrado   

2 Brasil 

1 Editorias 

13 Nacional 

12 Estado 

5 Município 

 

9 Notícia 

7 Coluna 

5 Artigo 

4 Reportagem 

3 Nota 

2 Carta leitor 

 

20 Jornalista 

9 Cientista 

1 Leitor 

 

Instituição  

Pesquisador 

Celebridade 

Independente 

 

GAZETA 

 

 

Ciências Agrárias  

Ciências da Saúde  

Ciências Humanas  

Engenharias  

Sociais Aplicadas  

Biológicas 

Ciências Exatas e 

da terra  

15 Opinião 

12 Economia 

8 Cidade 

8 Mais vida  

6 Terra e criação 

6 Nacional 

2 Internacional 

38 Nacional 

12 Estado 

5 Internacional 

2 Município 

 

30 Notícia 

9 Nota 

6 Artigo 

5 Coluna 

3 Reportagem 

2 Editorial 

2 Crônica 

 

38 Jornalista 

19 Cientista 

 

Órgão Governo 

Empresa privada 

Cientista 

Instituição 

pública 

ONG 

Celebridade 

Empresa 

pesquisa 

Faculdade 

Independente 

Fonte: construído pela autora. 
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O primeiro aspecto a ser destacado sobre a informação científica nos dois maiores 

jornais de Mato Grosso (Quadro 8) é a inexistência de uma seção diária sobre Ciência, 

Tecnologia e Inovação. Se bem que o jornal A Gazeta veicula semanalmente um caderno 

especial, denominado Terra e Criação, com temáticas concernentes ao meio rural, dedicando, 

mesmo que não exclusivamente, um relativo espaço para pautas de Jornalismo Científico. 

Em trabalho realizado por Magali Izuwa (1984), em seis jornais do país, a 

pesquisadora já havia apontado essa inexistência de uma seção diária sobre C&T, nos mesmos 

parâmetros existentes para temas como, política, economia e esportes. Tal tendência também 

foi evidenciada em pesquisas posteriores, como relatadas por Marques de Melo (1985), Sousa 

(2008), Fundep (2009) e Silva (2011).  

No período da análise aqui empreendida, ao longo dos meses de fevereiro e março de 

2014, o jornal A Gazeta publicou 57 relatos jornalísticos sobre CT&I, enquanto O Diário de 

Cuiabá deu espaço a 30 unidades de informação. Os dados obtidos me permitem afirmar que o 

primeiro veículo divulgou uma média de 8,14 fatos científicos por edição, enquanto o segundo, 

uma média diária de 4,2. Tal quantitativo é superior ao detectado em pesquisa realizada com 

62 impressos brasileiros (FUNDEP, 2009), por exemplo, que mapeou uma média de 2,3 notícias 

por edição. 

 

4.3.1 Áreas do conhecimento 

 

Quanto às áreas prioritárias de cobertura, no jornal Gazeta, houve hegemonia das 

Ciências Agrárias e Ciências da Saúde (15 ocorrências cada), seguida de Ciências Humanas 

(10), Engenharias (7), Sociais Aplicadas (6) e, por fim, as Ciências Biológicas e Exatas. A 

grande presença de temas agrários pode ser justificada pela existência do caderno setorizado 

que, apesar de não trazer exclusivamente pautas científicas, alarga o espaço para a temática. 

Cabe ressaltar que, nesse sentido, o mapeamento conduzido pela Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP, 2009), também apontou o predomínio das Ciências 

da Saúde (28,4% em média), Biológicas (20,7%), Exatas e da Terra (17,9%). Já em outra 

investigação, realizada com jornais paulistas, Silva (2011) evidenciou que as notícias sobre 

ciência, apesar de terem grande representação das áreas biológicas e tecnológicas, começavam 

a abordar as Ciências Humanas, Sociais, Linguística, Saúde e de Políticas de C&T.   

Essa nova ênfase também foi observada no jornal de Mato Grosso, Diário de Cuiabá, 

com uma reversão de expectativas da prioridade às Ciências duras em detrimento às Sociais. 

Nos relatos científicos, do período compreendido entre fevereiro e março de 2014, a ênfase 
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desse veículo recaiu em temas relativos às Ciências Humanas (13 unidades de informação), 

Ciências da Saúde (7) e Ciências Agrárias (6), entretanto, também houve espaço para as 

Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Biológicas, mesmo que com menor ênfase. 

 

4.3.2 Editorias 

 

Outro ponto a ser destacado nesta pesquisa é que a divulgação científica ocupou 

espaços nas mais diversas editorias dos jornais de Mato Grosso, avaliados para esta pesquisa. 

Como apontei anteriormente, os relatos jornalísticos sobre CT&I carecem de cadernos próprios 

e, dessa forma, tais textos não aparecem centralizados em uma única editoria, mas encontram-

se espalhados pelas páginas dos jornais, em distintos cadernos, sob variadas formas e 

abordagens.  

Conforme dados coletados para esta pesquisa, no periódico A Gazeta, a maior 

concentração da pauta científica foi encontrada na coluna “Opinião”, seguido das páginas de 

Economia, Cidade, Mais vida, Terra e Criação, Nacional e Internacional. Da mesma forma, no 

Diário de Cuiabá, a maioria das unidades de informação foi publicada na editoria “Artigos”, 

seguida de Cidades, Economia, DC ilustrado, Brasil e Editorias, apontando uma angulação 

opinativa à temática. 

Interessante destacar, nesse aspecto, a relevante presença, nesses jornais, de cientistas 

atuando como colunistas, em que mantêm espaço para avaliar uma temática em voga, sob a 

ótica de um saber científico. Também foram encontrados, nesses espaços opinativos, a mistura 

de textos jornalísticos com textos científicos. Entretanto, em muitos casos, o cientista assina 

apontando sua titulação acadêmica e, não necessariamente, seu vínculo com a instituição 

universitária. 

 

4.3.3 Procedência dos relatos 

 

Vê-se nos dois veículos diários de Mato Grosso a predominância de fatos de origem 

nacional, mas também relevante abertura para a produção do estado ou de algum município de 

Mato Grosso, e a ocorrência de notícias internacionais somente no jornal A Gazeta. 

Nos dois periódicos, a maior parte dos relatos sobre temas científicos, foi construído e 

assinada por um jornalista, mas também foi identificada grande presença de textos de autoria 

dos próprios cientistas e somente uma carta do leitor. 
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Também é importante destacar que, no jornal Gazeta, os atores dos registros 

jornalísticos apareceram, na maioria das vezes, de forma institucionalizada e não 

individualizada. Quer dizer, utilizou-se como fontes prioritárias, órgãos do Governo, empresas 

privadas, seguida por cientistas, instituições e órgãos de pesquisa pública, seguidos por 

personalidades do mundo científico, principalmente os pesquisadores e líderes destacados, 

empresas de pesquisa e somente um relato apontou a Universidade como fonte. Já o Diário de 

Cuiabá, utilizou-se fatos noticiosos gerados por instituições de pesquisa, pesquisadores e 

pessoas independentes, quer dizer, que não declararam algum vínculo. 

Ao analisar o uso de fontes institucionalizadas no noticiário científico, Marques de 

Melo (1992, p.78) apontou que tal fato poderia acarretar o maior comprometimento aos 

produtos da informação e, consequentemente, ao relato veiculado.  

 

[...] quando as matérias focalizam prioritariamente as instituições é plausível 

que se alimentem de declarações oficiais ou que estejam nutridas pelas 

narrações típicas das assessorias de imprensa, cuja função é exatamente 

transferir valores sobre a forma de notícias.  

 

Interessante comentar, ainda que, como a atividade jornalística prevê o contraditório e 

a diversidade de fontes, esta também deveria ser uma prática comum nas pautas sobre Ciência 

e Tecnologia. Nesse sentido, Caldas (2004, p. 42) afirma que nesse processo de fomento à 

alfabetização científica nas escolas, museus ou na mídia, cresce a responsabilidade dos 

divulgadores da C&T, sejam eles jornalistas, cientistas e professores.  

 

Neste trabalho conjunto, em que a produção pode se dar de formas distintas, 

quer na construção coletiva do conhecimento ou na revisão de conteúdo, o que 

importa, de fato é o cuidado com o rigor científico na coleta dos dados, na 

diversidade de fontes, a precisão da informação e sua contextualização para 

que eventuais erros não sejam amplificados e comprometam o processo de 

alfabetização científica. 

 

Dessa forma, mais do que fontes de conteúdo, cientistas, jornalistas e professores 

devem atuar como parceiros na construção e veiculação da informação, assim como na 

utilização crítica desses conteúdos em sala de aula. 
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4.3.4 Gêneros jornalísticos  

 

Nos dois jornais analisados, o gênero jornalístico prioritariamente utilizado foi a 

notícia. Dos gêneros opinativos, o Diário de Cuiabá apresentou mais colunistas em suas 

páginas, enquanto na Gazeta, foi evidenciada maior recorrência a artigos para a difusão de 

pautas cientificas. Vê-se, também, que ambos produziram reportagens, com ampliação dos 

fatos. Nesse sentido, ainda foi possível evidenciar uma certa fusão de gêneros jornalísticos nos 

espaços de divulgação cientifica. Quer dizer, foram encontrados artigos científicos adaptados 

para formatos jornalísticos, entrecruzamento de textos jornalísticos e científicos, além da 

presença de cientistas como colunistas. 
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Capítulo 5 – DIRETRIZES PARA UMA 

POLITICA DE COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA PARA O 

ESTADO DE MATO GROSSO 

 

Como foi visto anteriormente, uma Política de Comunicação Científica deve estar 

alinhada, necessariamente, à Política de Comunicação integrada da instituição. Por isso, para 

delinear princípios estruturantes para o campo, fez-se necessário investigar, em cada instituição, 

aspectos como a existência de política científica, perfil da ciência produzida nas diferentes IES 

e procedimentos formalizados de comunicação. Já no que tange às estratégias de Comunicação 

Empresarial, busquei elementos sobre a existência de uma Política Institucional de 

Comunicação que esclarecessem conceitos e objetivos para o campo da comunicação na 

estrutura organizacional, principais desafios, veículos, dentre outros.  

Além de pesquisas bibliográficas e documentais, para embasar este capítulo, foram 

realizadas entrevistas, a partir de questionários semiestruturados, com gestores e profissionais 

de comunicação da Unemat e UFMT, com o objetivo de levantar aspectos gerais da 

Comunicação Empresarial de cada instituição, assim como dados relativos à difusão da CT&I 

produzidos. Os principais resultados são sistematizados a seguir.  

Ressalto que essas entrevistas não tiveram a preocupação de apontar dados 

quantitativos, mas buscar aspectos qualitativos que só discussões mais detalhadas e 

aprofundadas poderiam colher. Soma-se, a isso, a sensível importância de realizar todo o 

trabalho in loco, quer dizer, nos locais de atividade profissional dos respondentes, o que me 

permitiu uma compreensão mais global das instituições, colhendo sensações, sentimentos e 

percebendo a dinâmica das relações que enriqueceram os dados quantitativos analisados.  

Todas as informações obtidas nas entrevistas foram organizadas em forma de quadros 

e gráficos, para detectar recorrências temáticas, ênfases de conteúdos e facilitar a compreensão 

e sua sistematização conforme a temática abordada.  

A partir daí, as falas foram reconstruídas de acordo com os diferentes aspectos 

investigados. Dessa forma, uma mesma unidade temática como, por exemplo, a concepção da 

ciência na instituição, pode ter sido abordada por mais de um ator e o entendimento, construído 

a partir das diferentes visões expressas, somando-se ou até contrapondo-se declarações de 

diferentes profissionais da mesma IES.  
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Destaco que, como fiz opção por resguardar as identidades dos atores-colaboradores, as 

suas falas e opiniões serão transcritas, substituindo-se o seu nome pelo setor em que está 

vinculado na estrutura organizacional, já que, como representante público investido de um 

cargo, esse ator tem legitimidade para falar em nome de seu setor. Ao todo, foram 

sistematizadas nove entrevistas, com as seguintes indicações: 

Entrevistado 1: Reitoria Unemat; 

Entrevistado 2: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Unemat; 

Entrevistado 3: Setor de Comunicação da Unemat; 

Entrevistado 4: Reitoria UFMT; 

Entrevistado 5: Pró-reitoria de Pesquisa da UFMT; 

Entrevistado 6: Setor de Comunicação da UFMT 1; 

Entrevistado 7: Setor de Comunicação da UFMT 2; 

Entrevistado 8: Setor de Comunicação da UFMT 3; 

Entrevistado 9: Revista Fapemat Ciência; 

De acordo com a dinâmica da equipe de comunicação da UFMT e divisão de atribuições 

e funções, eles consideraram pertinente dividir as perguntas do questionário conforme área em 

que cada profissional atua mais diretamente. Como pesquisadora de campo, respeitei essa 

decisão da equipe por entender que isso dinamizaria o trabalho. Dessa forma, o ator nº 6, 

responderia principalmente as questões sobre macro políticas e planejamento de comunicação 

institucional da UFMT, a Entrevistada 7 priorizaria as questões mais práticas do trabalho 

jornalístico e a Entrevistada 8 falaria mais especificamente de publicidade e mídias sociais. 

Assim, nem todas as questões foram respondidas por todos os depoentes. Ainda cabe 

frisar que, como a Entrevistada 7 solicitou que fosse enviado o questionário com antecedência 

por e-mail, ela já havia respondido previamente algumas perguntas por escrito e outras foram 

gravadas in loco. Essa indicação aparecerá na entrevista completa, que consta como anexo deste 

trabalho. 

Além disso, como não houve uma divisão formal das perguntas entre os entrevistados, 

essa dinâmica foi ocorrendo no momento em que as questões eram abordadas, podendo haver 

sobreposição de respostas, o que não inviabiliza a qualidade das informações prestadas, pelo 

contrário, os informantes acabaram se complementando.  
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5.1 PERCEPÇÃO DOS DIFERENTES ATORES INSTITUCIONAIS 

 

As questões foram divididas sequencialmente e buscam discorrer sobre as temáticas: 1) 

Comunicação empresarial; 2) Caracterização da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) na 

instituição de Ensino Superior; 3) Divulgação Científica na Instituição. 

 

5.1.1 Política de comunicação formal  

 

De acordo com as respostas obtidas, é possível afirmar que, tanto a universidade 

estadual quanto a federal, não possuem uma Política de Comunicação formal. Entretanto, as 

duas instituições guardam significativas diferenças no entendimento, organização e status do 

setor de comunicação, assim como no desenvolvimento das ações de Comunicação 

Empresarial. 

Contudo, apesar de ter sido apontado na entrevista nº 6 que haveria um livro com a 

política de comunicação UFMT, esse material não foi encontrado e não é de conhecimento dos 

demais profissionais do setor. Por isso, apesar de haver orientações para o setor e definições de 

suas principais linhas estratégicas, operacionais e editoriais, não há uma Política de 

Comunicação formalizada, na concepção do termo adotada nesta Tese, já que não é conhecido 

pelos demais profissionais do setor e ainda não está plenamente divulgado internamente.  

Considerando a relevância do assunto, ressalto, novamente, que a adoção de uma 

Política de Comunicação seria importante para unificar critérios e procedimentos de 

comunicação e contribuiria para integrar todas as atividades desenvolvidas em cada IES, com 

maior eficiência e eficácia dos modelos de gestão organizacional.  

 

5.1.2 Estruturação do setor de Comunicação Empresarial 

 

A UFMT mantém uma estrutura de comunicação mais bem articulada e estruturada do 

que a Unemat. Na universidade federal há composição de equipe de forma mais ampla e 

multidisciplinar (incluindo jornalistas, radialistas, publicitários, técnico de TV, 

biblioteconomista), há funções delimitadas e definição das linhas prioritárias da comunicação.  

Na Unemat, o quadro dedicado ao setor de Comunicação é restrito a 5 jornalistas, 

cinegrafistas, um editor e um técnico de rádio, número considerado bem inferior ao que seria 

necessário. Uma força relatada em sua equipe de comunicação é a existência somente de 
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profissionais concursados para o cargo, assim como do Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

(PCCS) que possibilita desenvolver ações de qualificação e treinamento. 

Além de o corpo profissional ser maior e mais diversificado, considerando-se os 

recursos humanos e materiais, a Assessoria de Comunicação da UFMT está ligada diretamente 

ao reitor, com status de pró-reitoria. Na estadual, por outro lado, subordina-se ao Chefe de 

Gabinete, o que representa menor poder e autonomia. Uma Comunicação Empresarial que não 

esteja ligada ao órgão máximo de decisão numa organização dificilmente poderá ser 

considerada estratégica. 

 

5.1.3. Objetivos e diretrizes da política de comunicação  

 

Mesmo sem contar com uma política formal de Comunicação, os gestores das 

universidades, assim como os respectivos profissionais de comunicação indicaram, em suas 

respostas, alguns objetivos e diretrizes que deveriam constar nesse documento, para que as 

atividades desenvolvidas pudessem contribuir com as metas globais definidas para o 

desenvolvimento institucional.  

Na Unemat, dentre os objetivos e diretrizes mencionados, apontaram-se o 

fortalecimento da imagem da instituição perante seus diferentes públicos, principalmente o 

interno, mas também com o Governo do Estado e sociedade em geral. Nesse aspecto, os 

diferentes gestores destacaram, veementemente, que a própria comunidade interna desconhece 

as pesquisas realizadas pela Universidade. 

 “As pessoas não têm noção do que é a Unemat”, esta é a ideia mais fortemente 

evidenciada pelas falas dos diferentes depoentes. A percepção do público mato-grossense, na 

concepção dos gestores, seria que a sociedade em geral pensa que essa Universidade atua 

somente na formação de professores; o Governo do Estado não teria a menor noção do que a 

universidade faz, a ponto de pedir um “banco de expertises”, contendo elucidação das áreas em 

que a instituição poderia contribuir com as demandas do estado. Já o público interno 

desconheceria completamente pesquisas e as formas de comunicação, como revistas científicas 

e linhas editoriais da Unemat Editora. 

Já na UFMT, os entrevistados afirmaram que há um direcionamento consolidado da 

comunicação. A política de comunicação da universidade objetivaria: 1) apresentar a UFMT 

como uma instituição social; 2) colocar a IES à disposição do desenvolvimento regional. Quer 

dizer, como instituição social, ela está sujeita a toda regra, fiscalização, tudo o que a população 

quer saber, ela está sujeita a ser chamada, a ser convocada pela sociedade a ajudar a resolver 
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problemas da sociedade. “Enquanto no eixo de desenvolvimento regional, ela quer participar e 

se coloca à disposição como parceira como qualquer outra coisa no que diz respeito àquilo que 

é bom para Mato Grosso”, afirmou o depoente 6. Não seria apenas uma perspectiva econômica, 

mas humana, política e social também.  

 

5.1.4. Responsabilidades do setor de comunicação  

 

Na Unemat, foram apontadas, como atribuições da Supervisão de Imprensa, assessorar 

a reitoria, abastecer o site e o atendimento à imprensa. Já na UFMT, mostrou-se um conceito 

mais ampliado e estratégico, que abrangeria as ações de planejar, executar e orientar a política 

de comunicação institucional, objetivando a uniformização dos conceitos e procedimentos de 

comunicação, assessoramento da administração, organização de documentos e relatórios. 

 

5.1.5. Públicos de interesse da Instituição  

 

O setor de comunicação da Unemat afirmou não existir um perfil de público definido, 

sendo enumerado somente como prioritário o público externo (de forma ampla e indefinida). 

Tal público prioritário seria justificado, conforme Entrevista 3, por querer se fazer conhecer 

enquanto instituição. Além desse público externo, os gestores apontaram a necessidade de 

ampliar diálogo com o Governo do Estado e suas secretarias, e público interno (notadamente 

docentes que desconhecem as ações da universidade). 

Na UFMT há um entendimento de que os públicos prioritários seriam constituídos pelos 

públicos internos, a saber, alunos, professores, servidores técnico-administrativos da graduação 

e pós-graduação e externos, estudantes do ensino médio, potenciais alunos da instituição, 

entidades sociais comunitárias, empresariais, gestores públicos nas três esferas de poder, 

integrantes do Legislativo, Judiciário e outras instituições de ensino e pesquisa. Os gestores 

apontaram, ainda, a necessidade de a Gestão fazer representar a universidade junto às 

secretarias de Governos e órgãos representativos da categoria, dentre os quais, Andifes, Fórum 

de Reitores de Universidades Públicas, comissões vinculadas a secretarias de estado. 

 

5.1.6 Focos básicos da comunicação para a instituição  

 

Na Universidade do Estado, a comunicação e divulgação de pautas e releases, assim 

como produtos de comunicação, é feita sob demanda, não havendo definido os focos básicos 
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da comunicação. Os gestores e técnicos da Unemat relataram a necessidade de padronização de 

técnicas e procedimentos, utilização de procedimentos comuns, referentes ao uso de materiais 

impressos, definição de critérios para a cobertura jornalística (os “valores-notícia”), além de 

produção de manuais de padronização de conduta jornalística, de identidade visual e utilização 

correta da marca. 

Já a ênfase adotada na UFMT está relacionada à divulgação dos valores da instituição, 

como instituição social, que atua para o desenvolvimento regional, princípios éticos, 

transparência e envolvimento com a comunidade. Assim, tais valores seriam evidenciados nos 

diferentes espaços de divulgação institucional (eventos, congressos, seminários, colóquios, 

decisões administrativas acadêmicas, oportunidades de cursos de graduação, pós-graduação, 

extensão, capacitação, aperfeiçoamento, editais de seleção e de concursos) e de divulgação 

científica (pesquisas produzidas por meio da pós-graduação e projetos registrados na Pró-

Reitoria de Pesquisa, projetos contemplados por órgãos financiadores, oportunidades de 

participação nos editais dos órgãos de fomento e financiamento). 

 

5.1.7 Veículos de comunicação utilizados pelo departamento de comunicação  

 

A Unemat mantém, como seu principal canal de comunicação institucional, o site 

(www.unemat.br), abastecido de notícias, fotos e vídeos pela equipe de comunicação. Além do 

Portal, a Universidade relançou, em 2015, o impresso Unemat Comunica, ambos utilizados 

como veículos de comunicação para a comunidade interna e externa. A instituição não adota 

veículos segmentados por públicos. Dentre novas iniciativas, está sendo construído um jornal 

com conteúdo científico, denominado Eureka, que ainda não foi lançado. 

A Unemat não tem política de uso e conduta nas mídias sociais. A IES mantém perfis 

no Facebook, Twitter e YouTube, entretanto, não há definição e planejamento do conteúdo e 

delimitação de temas de interesse a serem postados, assim como inexiste produção de conteúdo 

específico e exclusivo para esses canais. Conforme informações fornecidas, um profissional 

fica responsável por alimentar essas mídias, mas não é dedicado exclusivamente para tal 

atividade. A Instituição ainda não prioriza esses canais de relacionamento, a despeito de seu 

público ter declarado se informar sobre temas relativos ao C&T, prioritariamente, pela internet, 

seja por portais ou mídias sociais. 

Já no site institucional da UFMT, não há divisão das matérias por editorias, entretanto, 

há subdivisão de uma página mais geral para o aluno, uma para o servidor e uma para o 

professor.  
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Os canais impressos de comunicação para o público interno são: 1) ComVivência: para 

público interno, vai por correio para a casa do servidor e professor; 2) Boa notícia: boletim 

anual, coletânea de todas as notícias do ano que são consideradas de mérito da UFMT. É 

distribuído no câmpus e colocado no site em PDF; 3) Boletim dos Bacharelados e Boletim das 

Licenciaturas: experiência didática, em parceria com a Pró-reitoria de Ensino de Graduação e é 

distribuído por eles mesmos para o público dos cursos de licenciatura e bacharelado. Para 

público interno e externo: 1) Revista UFMT Ciência (impressa): uma parcela vai para o câmpus 

e outra, junto à Secretaria de Educação, para as escolas de Ensino Médio; 2) Jornal da UFMT: 

distribuído nas bancas e no câmpus gratuitamente e também vai para as autoridades, Governo 

do Estado e prefeituras; 3) Acontece na UFMT: agendinha impressa, distribuído na guarita para 

todos os que passam. Folheto com informação rápida de interesse geral. 4) Revista Fapemat 

Ciência: público externo, segmentado por público em geral, iniciados ou não em assuntos 

científicos, e espaço dedicado para crianças; 5) UFMT.Ciência (online): o site vai ser lançado.  

Os canais de mídias sociais dessa instituição, como Facebook e Twitter, conforme 

entrevista 8, congrega mais o público interno apesar de, em época de ENEM, atuarem como 

canal de comunicação, tirando dúvidas dos candidatos. 

 

5.1.8 Relacionamento com a mídia  

 

A Unemat declarou que não tem procedimentos formalizados no atendimento à 

imprensa, mas atua enviando releases e sugestões de pautas e atendimento às demandas. 

Mesmo sem contar com políticas formais de comunicação para a imprensa, as políticas 

informais da UFMT estão voltadas ao cultivo de um clima de cooperação da equipe. Nesse 

sentido, fazem o atendimento à imprensa, direcionando os pesquisadores através do guia de 

fontes e assessoria também para propor temas à imprensa, por meio de releases, sugestão de 

pauta e dos próprios veículos de JC.  
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  

 

5.2.1 Pesquisas sobre questões regionais 

 

Na Unemat, a partir de 2008, com aprovação de um novo Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários (PCCS), todos os professores puderam passar ao regime de trabalho de Tempo Integral 

e Dedicação Exclusiva (TIDE). A partir de então, cada professor montou seu plano de trabalho, 

onde delineou como desenvolveria suas ações no ensino, na pesquisa e na extensão. Dessa 

forma, as pesquisas teriam ocorrido mais em função das aprovações dos docentes, do que de 

uma demanda induzida do estado. Nesse sentido, os gestores apontaram a necessidade de 

estipular metas, fazer com que os pesquisadores trabalhem de forma mais coletiva e menos 

individual.  

A Unemat tem potencial nas áreas de Ciências Biológicas, Agrárias, Ambientais, 

Humanas, Educação e Linguagens. Entretanto, essa IES não trabalha com áreas prioritárias na 

pesquisa ou algum direcionamento porque, segundo os entrevistados, o investimento em 

pesquisa na Unemat ainda é muito voltado para pós-graduação.  

Destacou-se, ainda, a importância de haver um plano para Ciência e Tecnologia. 

“Precisamos saber o que o estado pensa para desenvolver em Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Se não soubermos isso, estamos correndo risco de estarmos andando para o lado contrário. Feito 

isso, nós temos que ter a agência de fomento, a nossa FAAP (Fundação de Amparo à Pesquisa), 

fazendo ações direcionadas para que isso aconteça. E paralelo, ou abaixo disso, as universidades 

também pensando na mesma direção”, pontuou representante da pró-reitoria de Pesquisa e Pós-

graduação da Unemat (Entrevista 2).  

Por outro lado, os gestores da UFMT afirmaram que 90% das 409 pesquisas em 

desenvolvimento são focadas nas questões dos três biomas, em diferentes campos do saber. 

Entretanto, não existem políticas específicas, na forma de editais, mas sim uma política macro 

da instituição para estimular respostas às problemáticas regionais, sob uma ótica 

multidisciplinar, nas suas diferentes especificidades dessa IES. 

São cinco grandes áreas de maior desenvolvimento da pesquisa e pós-graduação na 

UFMT: Meio Ambiente, Energia, Saúde, Educação e Agricultura, e a estruturação curricular 

geralmente se dá de maneira interdisciplinar. Esse fortalecimento teria ocorrido de forma 

involuntária, não havendo uma política definida pela instituição. “Existe um planejamento da 

gestão atual, principalmente um pensamento de que nós tenhamos no futuro uma política de 
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fortalecimento de áreas estratégicas para o estado ou para o país, e que a UFMT possa, então, 

estar trabalhando prioritariamente nessas áreas. Mas eu entendo, também, que a gente não tem 

ainda uma maturidade suficiente para que se pudesse ter essa discussão de uma forma mais 

ampliada”, afirmou o Entrevistado 5, da pró-reitoria de pesquisa (PROPeq).  

 

5.2.2 Estímulo à qualificação 

 

Na Unemat, os depoentes afirmaram existir uma política para qualificação. Em 2015, a 

instituição registrou 63 professores afastados para doutorado, 10 para o pós-doutorado e sete 

para mestrado. “A universidade tem uma política que eu considero muito importante para a 

qualificação docente”, explicou a pró-reitoria de Pesquisa.  

Na UFMT, dentro de cada departamento, é definida uma agenda de políticas-ativas para 

que os professores e técnicos possam se qualificar. Tal diretriz é regida e definida pelos próprios 

departamentos, em termos de planejamento, para que as disciplinas não sejam comprometidas. 

“Mas existe sim, isso é cotidiano, você tem isso de forma corriqueira dentro da universidade: 

professores afastados para realização de mestrados, de doutorados, ou até mesmo de pós-

doutorado”, disse o colaborador da Pró-reitoria de Pesquisa da UFMT. Além de ter 

tradicionalmente Capes e CNPQ como agências de fomento para essa bolsa, o Ciência sem 

Fronteira foi apontado como um incentivador ao viabilizar um quantitativo maior de bolsas para 

pós-graduação.  

 

5.3 PERCEPÇÃO DOS ATORES INSTITUCIONAIS SOBRE A 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 
 

 

Conforme setor de Comunicação da Unemat, não há planejamento ou calendário fixo 

para os principais eventos científicos da instituição, por exemplo, a Jornada Científica, que é o 

maior evento de Divulgação Científica da Unemat. Da mesma forma, não haveria uma 

sistematização das informações relativas às pesquisas desenvolvidas nos programas de pós-

graduação, além de projetos desenvolvidos no âmbito da graduação. Essa falta de 

disponibilização e sistematização de informações acabaria comprometendo o trabalho de 

divulgação, o que é dificultado ainda mais pelo fato de a equipe de comunicação ser reduzida. 

Apesar das limitações, a equipe está construindo uma revista de DC, chamada Eureka, 

que conta com projeto gráfico, formatação, sessões divididas. A proposta é ser quadrimestral. 
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Para a sua concretização, falta a equipe de jornalismo visitar os câmpus para sistematizar 

informações. 

A gestão da Unemat afirmou, também, que está empenhada em reorganizar a editora, as 

revistas científicas e, mais do que isso, os próprios planejamentos dos grupos de pesquisa. A 

partir daí, pretende ver como será dinamizada a divulgação científica, “saída dos professores 

para eventos, como é que nós vamos organizar eventos próprios da universidade, como é que 

nós vamos trabalhar a divulgação da universidade, do que se produz na universidade para que 

a comunidade saiba disso”, afirmou o representante da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-

graduação.  

Na UFMT, a gestão declarou ter a preocupação, não só de possibilitar a ampliação 

desses canais no circuito acadêmico, mas também trabalhar no sentido de que haja essa 

circulação e publicização também para setores da população em geral. A Universidade criou 

linha de financiamento para tradução de papers, linha editorial que busca também dar suporte 

para os pesquisadores, linha editorial para revistas eletrônicas e sistematização de revistas nos 

programas de pós-graduação.  

A gestão também afirmou que as parcerias com o Governo do Estado e prefeituras, no 

sentido de prestação de assessorias e consultorias, visando responder às problemáticas regionais 

pontuais, como Meio Ambiente e Saúde, contribuem para aproximar as pesquisas 

desenvolvidas na UFMT da população local. 

Em relação ao jornalismo científico, foram apontadas várias iniciativas como a TV 

Universitária, criação de revista UFMT Ciência, Fapemat Ciência, UFMT.Ciência e ações para 

implementação de uma rádio universitária. “Mas o problema nosso é o financiamento, porque 

não é fácil você ter financiamento para essas publicações. Então, todo ano a gente tem que 

buscar garantir isso”, afirmou a reitoria da Universidade. Para incentivar novos talentos, a 

UFMT tem o programa Jovens Talentos, que é voltado para alunos do Ensino Médio, 

objetivando que eles possam trabalhar junto com professores da UFMT nos seus laboratórios, 

além da distribuição da UFMT Ciência para escolas da rede pública. 

Ainda, de acordo com o profissional do setor de comunicação da instituição, essa 

política de comunicação científica está formalizada em um documento, elaborado para 

concorrer ao Prêmio José Reis de Divulgação Científica, já aprovado pela reitoria.  
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5.3.1 Públicos prioritários para a Divulgação Científica 

 

A Unemat, segundo declaração dos colaboradores, ainda não delineou seu público 

preferencial para a Divulgação Científica. 

Já na UFMT, pontuou-se que o público é delimitado em interno e externo. O público 

interno prioritário é constituído pelos pesquisadores, alunos de mestrado, doutorado, 

professores pesquisadores, líderes de grupo etc. E o público externo é constituído pela imprensa 

e autoridades que atuam diretamente no processo de popularização, e alunos de Ensino Médio. 

“A gente quer criar o foco de interesse, porque não adianta: se a audiência é ativa, eu tenho que 

ir lá onde a audiência é ativada. Não adianta eu ficar soltando publicação daqui que não vai 

atingir, não vai chegar”, afirmou o coordenador da comunicação institucional. 

 

5.3.2 Iniciativas para qualificação da cobertura jornalística 

 

Na Unemat, conforme colaboradores, ainda não há iniciativa nesse sentido. As ações 

ficariam limitadas devido à falta de recursos financeiros, capacitação do quadro de jornalistas 

para essa especialização e falta de profissionais, para atuarem diretamente em todos os câmpus.  

Já os depoentes da UFMT, afirmaram que existe essa aproximação por meio de releases, 

newsletters e também dos cursos de Divulgação Científica, ministrados para jornalistas, 

estudantes e interessados, além do atendimento diário à imprensa. 

 

5.3.3 Sensibilização para Divulgação Científica 

 

“Os pesquisadores gostam de ser valorizados, de mostrar o que estão fazendo, para que 

as pessoas saibam que existem coisas boas acontecendo dentro da universidade”, apontou a pró-

reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Unemat. Entretanto, ressaltou, também que há a 

necessidade de se ter projetos mais efetivos de divulgação, de mostrar mais o que se faz. “A 

gente quer criar um catálogo de grupos, organizar os nossos projetos de forma mais visível, 

mostrar melhor essa situação para a comunidade”. Para sensibilizar os pesquisadores, a Unemat 

está construindo um Fórum de Gestores, onde será destinado espaço para este objetivo.  

Na UFMT, entretanto, esse parece ser o maior desafio da Divulgação Científica. De 

acordo com entrevistados, internamente, ainda há necessidade de maior entendimento de que o 

tempo da imprensa é diferente do tempo da pesquisa. Outra dificuldade apontada reside em 

ampliar o quadro de pesquisadores que atendem a imprensa. Haveria, também, conflitos 
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gerados pela falta de confiança, diferença nos discursos, além de inseguranças sobre o que o 

jornalista pode fazer com a informação. “Ele gosta de ler o que o jornalista vai escrever, o 

jornalista não deve mostrar, ele não pode se submeter ao crivo da censura do pesquisador. 

Então, é uma relação um pouco delicada, e esse talvez seja o maior desafio”, afirmou 

coordenador da comunicação (Entrevista 6).   

A gestão da UFMT afirmou que, principalmente os docentes que atuam na pós-

graduação, entendem a importância da Divulgação Científica, pois sabem que sem divulgação 

das pesquisas, não têm possibilidade de continuidade no programa. Somado a isso, também foi 

relatada a dificuldade sentida em algumas áreas para transformar o linguajar mais técnico em 

um linguajar mais aplicado.  

 

5.3.4 Sistematização das informações sobre pesquisa 

 

A Unemat começou a construir agora um banco de fontes. O setor de comunicação 

informou estar iniciando essa empreitada pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 

solicitando o nome dos projetos cadastrados, institucionalizados e, com base nesses projetos de 

pesquisa, ampliam as informações, checando junto ao Lattes dos professores. E esse banco de 

fontes, inclusive, também alimentará o portal da Rede de Divulgação Científica (RDC). 

Junto a UFMT, na Secretaria de Comunicação há um Guia de Fontes online, com 

cadastro dos pesquisadores que autorizam a sua inclusão nesse catálogo, para ser acessado pela 

imprensa (http://cpd1.ufmt.br/guiadefontes/index.php). A atualização é feita anualmente. 

 

5.3.5 Nível de conhecimento das pesquisas desenvolvidas pela Universidade 

 

Para a gestão da Unemat, antes do desafio de divulgar para a sociedade as pesquisas 

desenvolvidas, a Universidade tem que criar mecanismos para maior divulgação para o público 

interno. Diferentes gestores apontaram que uma política de divulgação tem que ser urgente e, 

nesse sentido, deve articular pró-reitoria, editora e comunicação.  

Os principais desafios relatados nesse sentido apontam para a necessidade de se 

fortalecer a Editora com a definição das linhas editoriais; a montagem de livraria, constituindo-

se como um espaço de divulgação; a reativação da Fundação desta Universidade (Faespe), 

viabilizando editais para publicação; a regularização de periódicos e a viabilização de 

mecanismos para acompanhar a divulgação docente, para além dos relatórios enviados para 

comitê de avaliação docente. 



158 

 

Na UFMT, a gestão apontou que as pessoas começam a compreender o que é feito na 

Universidade, a importância da universidade para a região, embora a sociedade tenha uma 

compreensão muito própria desta IES. “Se você sair hoje em qualquer setor público ou privado 

e perguntar se tem alguém que já cursou, ou está cursando, ou se tem um parente, você vai ver 

que sempre tem alguém. E aí, vejo a respeitabilidade da universidade federal que é muito grande 

no estado e eu acho que no Brasil também”, disse a reitoria (Entrevista 4). “Hoje a UFMT tem 

visibilidade nacional, internacional, porque nós crescemos muito na internacionalização, eu 

acho que pelo trabalho desenvolvido pelos seus pesquisadores, pelos seus professores, que 

colocam ela com essa visibilidade e importância”. 

 

5.3.6 Visibilidade institucional no contexto estadual e nacional  

 

Os gestores da Unemat não têm muito claro como deveria ser trabalhada a imagem da 

Universidade. Mas apontam a necessidade de repensar e definir a identidade institucional e, 

dessa forma, padronizar e alinhar os discursos, para trabalhar uma imagem única e coerente. 

Segundo informações dos depoentes, a equipe de comunicação traçou um manual para 

os serviços de comunicação da Unemat, buscando padronizar procedimentos e ações, mas o 

material ainda não foi concluído. Também foi apontada a necessidade de padronizar o uso da 

marca e condutas de comunicação. Conforme representante da reitoria (Entrevista 1), as 

diretrizes de uma política de comunicação devem ser feitas, inicialmente, por uma comissão 

ligada à reitoria, submetidas à prática para, a partir de críticas e sugestões durante a ação, ser 

aperfeiçoada, estendida e submetida aos conselhos. 

Já na UFMT, os colaboradores afirmaram que a Universidade tem que se colocar 

publicamente como uma instituição social. “A visibilidade que a gente quer dar para a 

universidade é a de uma instituição social. De uma instituição disposta a participar do processo, 

não como você fala do processo de desenvolvimento, mas todos os processos que envolvem o 

estado de Mato Grosso”, apontou profissional do setor de Comunicação. Um dos mecanismos 

criados para maior visibilidade social é a participação da Universidade em vários conselhos, de 

arquitetura, de educação, nos conselhos estaduais da comunidade, representação da reitoria em 

diferentes conselhos (Andifes, Secretarias de estado). “Porque lá é o lugar efetivo de 

participação, de proposição, de definição de políticas, de orientação do estado. Então, ao mesmo 

tempo em que você tenta mostrar para a sociedade qual o caminho que você vai adotar, você 

efetivamente caminha naquela direção. Então está bem alinhada a política de gestão, com a 

política de comunicação”, ponderou.  
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5.4 AVANÇOS E DESAFIOS NA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

            Nesse aspecto, os gestores da Unemat afirmaram preferir falar dos desafios, dentre os 

quais, pensar na extensão com um papel social, como local de popularização dos saberes 

produzidos, atuando junto com a pesquisa e a comunicação institucional, na responsabilidade 

de propiciar maior visibilidade à Universidade, além disso, estruturar o escritório modelo e 

empresas juniores. 

Também foi ponderada a necessidade de se viabilizar fomento em todas as áreas do 

conhecimento, readequar articulação da pesquisa com pós-graduação que faz pressupor que 

pesquisa está ligada à pós-graduação, e não é extensiva ao ensino. A própria definição da 

estrutura como Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação já contribuiria para esse entendimento 

de que a pesquisa está somente na pós-graduação. “Tem que haver mudança cultural”, disse 

reitoria (Entrevista 1). 

Evidenciou-se, ainda, a necessidade da Unemat pensar as linhas de fomento, juntamente 

com o Estado, fortalecer a FAAP e se fazer presente nos órgãos deliberativos. Dessa forma, 

poderá definir políticas de fomento que contemplem editais induzidos para as áreas que já têm 

pesquisador e editais universais para aquelas que ainda não têm pessoal qualificado. Deverá, 

também, fortalecer os espaços de ciência por meio de editais internos, desenvolver áreas em 

que a pesquisa ainda não é tão avançada na universidade; definir linhas de pesquisa dos cursos 

para orientar alunos e ajudar a criar outras linhas, metas para pesquisa e linhas de fomento; 

mudar a cultura que entende pesquisa atrelada à pós-graduação. 

Os quadros que se seguem (Quadro 9 e Quadro 10) foram construídos a partir da síntese 

dos principais avanços e desafios na comunicação institucional da Unemat e UFMT, 

identificados nos apontamentos de nossos atores-colaboradores, assim como na pesquisa 

documental referida anteriormente14.  

 

Quadro 9. Síntese dos avanços e desafios na Comunicação Institucional da Unemat. 

AVANÇOS  DESAFIOS 

Nome da Unemat tem credibilidade junto 

ao público externo 

Associar o nome da pesquisa à instituição 

Concepção pública de que a Unemat é uma 

instituição que forma professores 

                                                 
14 O método de análise da matriz SWOT não será utilizado aqui por considerar não reunir elementos necessários e 

a profundidade requerida para adoção de tal ferramenta, o que não inviabiliza o seu estudo posterior, a partir da 

coleta de mais visões internas e cenários externos. 
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Abertura da reitoria para comunicação. 

Gestão espera que comunicação elabore 

plano de divulgação científica.  

Falta de conhecimento da comunidade interna 

e externa sobre a Unemat, mas principalmente 

da comunidade interna. 

Vontade e disposição de assumir nova 

postura 

Falta de recursos humanos e equipamentos  

Incremento da pós-graduação nos últimos 

anos e institucionalização de mecanismos 

de controle: comitê de ética, sistema de 

cadastro de pesquisa 

Universidade cresceu muito rapidamente e não 

criou estruturas para controle de seu próprio 

patrimônio, como, por exemplo, de 

equipamentos adquiridos com recursos de 

agências de fomento 

Mudança do foco da gestão, que acredita 

que o foco da comunicação deve ser o 

conhecimento, não mais a figura do gestor. 

É uma novidade, mas aí os desafios são 

todos. 

O próprio trabalho da equipe de comunicação 

não é conhecido internamente pelos 

professores e pesquisadores 

 

Criação da jornada científica em conjunto, 

pois a jornada era só da pós-graduação, 

agora congrega extensão, ensino, EAD. 

 

Cultura do “meu” tem que ser vencida, as 

pesquisas são institucionais, não dos 

pesquisadores. Contribuir numa visão de que a 

ciência é feita pela instituição, não por 

pesquisadores isolados. 

As relações profissionais são muito 

próximas, personalizadas, conhece todo 

mundo pelo nome 

Necessidade de profissionalizar relações da 

comunicação, não fazer porque conhece a 

pessoa. Mudar cultura de dar preferência aos 

conhecidos, profissionalizar, normatizar e 

definir regras e orientações 

Criação de novas revistas, resolução da 

Editora 

Falta política de publicação na Editora 

Unemat, falta de livraria da Unemat 

Visão de que uma política de divulgação 

científica deve articular pró-reitorias, 

editora e comunicação 

 

Apesar do discurso da indissociabilidade, a 

própria estrutura desarticula pesquisa, 

extensão e ensino. 

Novo PCCS, todos os professores passaram 

a ter tempo integral e dedicação exclusiva 

(TIDE) 

Excesso de burocracia e etapas para 

institucionalização da pesquisa 

Criação de Parque Tecnológico de Mato 

Grosso 

 

Unemat precisa estar mais perto do Governo, 

se dar a ver. Precisa estudar estado para 

influenciar políticas, aproximar mais com 

FAAP, ocupar espaços de representatividade 

Aprovação de Plano Estadual de Ciência e 

Tecnologia 

Pesquisas realizadas sem planejamento 

institucional mais amplo. Planejamento tem 

que estar alinhado à política estadual e 

contexto mais amplo. Pesquisar áreas 

induzidas a partir de carências do estado 

Conquista do orçamento atrelado à 

arrecadação estadual 

Necessidade de sempre convencer o governo 

da importância da Unemat 

Ausência de diretrizes e procedimentos de 

comunicação 

 

Ausência de diretrizes para divulgação 

científica 

 

Fonte: construída pela autora. 
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Já na UFMT, foi apontada como maior desafio para a pesquisa e sua divulgação a 

continuidade dos financiamentos, com linhas específicas para a comunicação da CT&I. As 

universidades hoje detêm mais de 90% da produção científica, portanto, toda a produção que 

circula atualmente no país é produto das universidades, e não é diferente na Universidade 

Federal de Mato Grosso. “Acho que as universidades têm trabalhado bem fortemente, agora, 

precisam de mais investimento. Os governos ainda não têm a compreensão da importância da 

publicização da produção”, afirmou a reitoria da UFMT. 

Outro desafio é estabelecer mecanismos para que as pesquisas cheguem à sociedade. As 

ações aqui devem objetivar ampliar canais de diálogo com a comunidade externa, 

transformando informações geradas em uma linguagem mais facilmente assimilada pela 

sociedade. Nesse sentido, foi apontada a realização de cursos, congressos, seminários 

treinamentos, fortalecimento e ampliação da TV Universitária. 

Também foi citada a necessidade de se criar canais de comunicação mais dialógicos, 

que possibilitem maior interação. Além disso, pontuou-se a dificuldade de se estruturar e manter 

iniciativas nas áreas de comunicação para os próximos anos, formar jornalistas nessa 

especialidade, no intuito de abrir espaço mais rotineiro na mídia local para pautas de ciência, 

além de garantir recursos específicos para a Divulgação Científica. Os avanços e desafios para 

a UFMT estão sistematizados no quadro a seguir (Quadro 10). 

 

Quadro 10. Síntese dos avanços e desafios na Comunicação Institucional da UFMT. 

AVANÇOS DESAFIOS  

Nome da UFMT tem grande credibilidade 

junto ao público interno e externo 

 

Abertura da gestão universitária para 

perspectiva de comunicação organizacional  

Falta de entendimento de setores do público 

externos sobre área de atuação da UFMT 

Incremento da pós-graduação nos últimos 

anos e institucionalização de mecanismos 

de controle 

Necessidade de aperfeiçoamento dos 

mecanismos de cadastro das pesquisas e 

sistema que possibilite sua maior visibilidade 

Existência de recursos humanos 

qualificados 

Políticas e cronogramas de afastamento de 

servidores é realizado dentro de cada 

departamento 

Ocupação de espaços deliberativos do 

Estado por membros da gestão universitária 

Criação de Parque Tecnológico de Mato 

Grosso 

Pesquisas realizadas em atendimento às 

demandas regionais, notadamente nas áreas 

dos biomas Pantanal, Cerrado e Floresta 

Amazônica 

Aprovação de Plano Estadual de Ciência e 

Tecnologia 

Diretrizes e procedimentos de comunicação 

delineados 

Falta de divulgação interna de diretrizes e 

procedimentos de comunicação 
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Existência de diretrizes para divulgação 

científica 

Falta sensibilização dos pesquisadores para 

maior confiança e abertura aos jornalistas 

Existência de veículos de divulgação 

científica segmentados 

Carência de financiamento para continuidade 

dos projetos 

Existência de Banco de fontes sobre 

pesquisas desenvolvidas no âmbito da 

Universidade, disponibilizado online 

Necessidade de ampliação de pesquisadores 

dispostos a dialogar com jornalistas 

Existência de equipe multidisciplinar de 

comunicação 

 

Existência de linhas de financiamento 

próprias para comunicação científica: 

Política de Editora, apoio para produção de 

papers e participação em eventos 

 

Desenvolvimento de projetos de pesquisa e 

extensão que contemplem Divulgação 

Científica para distintos públicos 

Falta de jornalistas qualificados nas atividades 

de Divulgação Científica, concentrando-se 

muitas atribuições para poucos profissionais 

Fonte: construída pela autora. 
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Capítulo 6. CONSTRUINDO UMA 

POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

Uma Política de Comunicação funda-se, especialmente, em alguns pressupostos 

básicos, como o vínculo obrigatório entre comunicação e processo de gestão, comunicação e 

cultura organizacional, existência de uma estrutura profissionalizada de comunicação e de 

recursos (humanos, financeiros, tecnológicos e outros) e a vontade política para colocá-la em 

prática e exigir seu cumprimento (BUENO, 2014). 

A política não pode impelir a empresa a uma postura que seja menos conservadora do 

que sua filosofia de gestão, embora se possa admitir que ela chegue a induzir mudanças culturais 

importantes. Uma política de comunicação moderna incorpora as propostas de diversidade 

cultural, de responsabilidade social em sua plenitude e assume, de forma definitiva, a 

comunicação como estratégia.  

 

Talvez por isso mesmo existam tão poucas políticas de comunicação 

autênticas, explicitamente documentadas: apenas em ambientes onde a 

comunicação tem papel estratégico real e está intrinsecamente ligada aos 

processos de gestão, inserta numa administração estratégica efetiva, é possível 

imaginar uma tentativa concreta de definir valores e diretrizes de comunicação 

e assumi-los de forma comprometida (BUENO, 2014, p. 311).  

 

Cabe destacar que a implementação de uma política de comunicação requer recursos, 

investimentos, além de profissionais que tenham um perfil particular que, especialmente, não 

confundam a comunicação com a mera execução de tarefas, mas a percebam efetivamente como 

um processo. 

 

6.1. DIRETRIZES PARA UMA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO PARA 

IES EM MATO GROSSO 

 

A seguir, apresento diretrizes para delineamento de uma Política de Comunicação da 

CT&I, reunindo as principais atividades relacionadas aos processos de Comunicação 

Empresarial e Difusão Científica, observados e identificados no decorrer dessa Tese. Conforme 

Bueno (2014, p. 318). 
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Toda política de comunicação é um processo singular, em virtude do vínculo 

obrigatório com a cultura da organização, com a trajetória, com a área de 

atuação, com o corpo de executivos e funcionários em geral e mesmo com a 

experiência presente e passada no relacionamento com os públicos de 

interesse. Representam culturas e passados distintos e, portanto, têm 

perspectivas não coincidentes da importância e do papel da comunicação. 

 

 

Dessa forma, conforme visto no capítulo anterior, essas duas IES (Unemat e UFMT) 

mantêm estrutura de comunicação, entendimento do próprio conceito de comunicação, ciência, 

cultura organizacional e estrutura profissionalizada de comunicação bastante distintos. 

Portanto, cabe ponderar que a adoção de uma Política conjunta de Divulgação da Ciência e 

Tecnologia para essas duas IES, com diferenças tão fortemente arraigadas, seria impossibilitada 

por essas discrepâncias, e o esforço para sua implementação se inviabilizaria já nos primeiros 

momentos de definição de conceitos, delineamento de públicos estratégicos e redefinição de 

canais. 

Ressalto, então, que neste capítulo irei apresentar uma proposta de diretrizes e 

pressupostos básicos, capazes de balizar a construção de uma Política de Comunicação 

Científica que pode contribuir no delineamento de ações nas diferentes IES pesquisadas, 

notadamente a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT), a partir de seus contextos institucionais específicos.  

Tais diretrizes e pressupostos podem ser utilizados também como referência a outras 

instituições vinculadas ao Ensino Superior, para contribuir na discussão da elaboração de 

documentos similares. Entretanto, ressalto que diferentes políticas de comunicação, em 

determinado momento histórico, podem compartilhar valores e princípios, mas é essencial um 

ajuste fino a cada caso, em virtude da cultura organizacional e das condições concretas de cada 

empresa ou entidade.  

 

6.1.1 Pressupostos básicos  

 

O alinhamento dos pressupostos básicos para a elaboração de uma Política de 

Comunicação é fundamental para que cada universidade obtenha um documento cuja finalidade 

seja orientar o desenvolvimento de ações e estratégias de comunicação da CT&I, incluindo 

também o relacionamento com seus públicos de interesse.  

A consolidação desses pressupostos num documento faz-se necessária para a definição 

de ações estratégicas para todas as atividades que serão desenvolvidas na área de Comunicação 
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Institucional, permitindo que outras áreas da organização consultem seu conteúdo e possam 

balizar suas ações na direção das metas e objetivos globais da universidade.  

A política de comunicação não pode se resumir a um mero documento, perfeito somente 

nas palavras, mas deve estar indissoluvelmente ligada ao processo de gestão, de tal modo que 

o próprio desempenho dos executivos (inclusive da presidência) seja avaliado com base na 

obediência estrita às diretrizes definidas para a comunicação e no esforço de torná-las efetivas. 

“É por este motivo que deve haver sinergia entre os valores da política e a cultura da 

organização, porque, na prática, caso eles não estejam em sintonia, podem desencadear crises 

e conflitos no momento de sua execução” (BUENO, 2014, p. 312).  

Este pressuposto é de importância fundamental para a viabilização dos objetivos 

estratégicos da Universidade do Estado de Mato Grosso e Universidade Federal de Mato 

Grosso, considerando-se a complexidade das suas estruturas organizacionais, compostas por 

diversos câmpus, espalhados por uma estado com dimensão continental, com culturas 

organizacionais distintas, processos de gestão que deverão ser padronizados e centralizados, 

além de um quadro de pessoal formado por profissionais com experiências diversas, que 

passaram a desenvolver suas atividades num contexto organizacional com maior amplitude.  

Para que as premissas de comunicação sejam orientadas para o caminho correto, é 

importante que a alta direção tenha compromisso em assumir responsabilidades relacionadas a 

questões de diversidade cultural e de responsabilidade social, com o firme propósito de adotar 

políticas de transparência em todas as atividades realizadas nas distintas instituições, 

principalmente em razão da natureza pública das IES, que possuem uma história que valoriza a 

cidadania e o bem-estar comum.  

“A política de comunicação só será executada com sucesso se estiver absolutamente 

apoiada em uma vontade política”. Tal assertiva se justifica, pois, ao longo de sua construção, 

inevitavelmente surgem conflitos oriundos de leituras equivocadas da importância da 

comunicação e de chefias não dispostas a compartilhar informações, vivências, conhecimentos 

e saberes (BUENO, 2014, p. 313).  

Após a implantação de premissas de comunicação científica com essa amplitude, a 

organização assumirá compromissos com seus públicos de interesses internos e externos, 

incluindo relacionamentos com todos os stakeholders que participam das atividades de pesquisa 

desenvolvidas pela instituição, representando uma nova forma de atuação empresarial que 

valoriza as contribuições de todos os segmentos da sociedade.  
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Na prática, toda política deveria se iniciar pela consideração dos públicos internos como 

prioridade, visto que eles se constituem sempre nos parceiros habituais e estratégicos de uma 

organização.  

 

Por contrariarem esse princípio básico da gestão e da comunicação 

organizacional é que as empresas, entidades e afins se veem diante de crises 

internas recorrentes, tipificadas por falta de motivação, fluxos contínuos de 

boatos, redução da produtividade e do comprometimento com campanhas de 

melhoria da qualidade, entre outros problemas de ordem administrativa 

mercadológica (BUENO, 2014, p. 313).  

 

 

Outro equívoco, não menos importante, é considerar a comunicação tarefa exclusiva da 

estrutura profissionalizada de comunicação, com o apoio de alguns executivos que a legitimem 

ou sirvam como porta-vozes da organização. Nesse sentido, a implementação de premissas de 

comunicação científica compatíveis com os objetivos das IES deve ser compartilhada com toda 

a estrutura da organização, representada aqui pelos seus públicos internos, no processo de 

comunicação.  

Isso significa que as pessoas que exercem funções relacionadas com o apoio 

operacional, técnico e administrativo são tão importantes quanto profissionais da própria área 

de comunicação, professores, pesquisadores, acadêmicos e gestores que exercem funções de 

natureza estratégica na organização. Uma política de comunicação integrada deve ser 

compartilhada com toda a estrutura da instituição, contando com o apoio da gestão universitária, 

que será responsável pela sua legitimidade.  

 

6.1.2 Diretrizes para uma Política de Comunicação Científica para as IES de Mato Grosso 

 

Como foi apresentado anteriormente, uma política de comunicação aborda, desde 

conceitos relativos ao entendimento da comunicação e sua composição na estrutura 

organizacional, diretrizes gerais para a comunicação em diferentes aspectos, como 

comunicação de crise, gestão de marcas, estratégias de comunicação interna, dentre outros.  

Entretanto, cabe salientar que, conforme objetivos deste trabalho, a intenção aqui é 

aportar as diretrizes para a comunicação da Ciência, Tecnologia e Inovação das IES. Nas 

diferentes políticas avaliadas, em outras IES do Brasil, tal capítulo recebeu as seguintes 

denominações: “Divulgação Científica da UDESC”, ou “Divulgação da Pesquisa”. Dessa 

forma, não cabe aqui detalhar uma política de comunicação global, mas traçar algumas 
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diretrizes que poderão contribuir para o delineamento de uma Política de Divulgação Científica, 

em cada Universidade isoladamente, considerando seus distintos contextos comunicacionais. 

Na construção de uma Política de Comunicação Científica, as instituições de Ensino 

Superior de Mato Grosso devem atentar a uma série de etapas que precisam estar 

necessariamente articuladas na direção dos objetivos e das metas que elas pretendem alcançar 

com a implantação de um documento formal dessa natureza.  

Para tanto, a adoção de um roteiro básico para a elaboração da Política de Comunicação 

é de fundamental importância para que esses objetivos sejam atingidos e para que a 

universidade defina premissas e diretrizes consistentes no processo de implantação do trabalho.  

A seguir, apresento as principais etapas para a construção de uma Política de 

Comunicação, de acordo com Bueno (2014), somada aos dados obtidos nas pesquisas 

exploratórias sobre outros exemplos concretizados em instituições do Brasil, notadamente, nos 

documentos que corporificam a Política de Comunicação da Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC, 2014), assim como a Política de Comunicação do Parque Científico e 

Tecnológico da UFJF (UFJF, 2014), por esta constituir-se especificamente voltada para a área 

de pesquisa e inovação daquela IES.  

São elencados os seguintes passos para a construção de uma política: 

 

a) Definição de Conceitos 

Uma política de comunicação científica “[...] se inicia pela fixação de conceitos, 

objetivos, valores e princípios que devem estar absolutamente claros e expressem fielmente a 

cultura da organização” (BUENO, 2014, p. 314).  

Dessa forma, para serem bem-sucedidas na implantação de uma Política de 

Comunicação Científica, as IES de Mato Grosso devem ter um cuidado especial com relação 

aos conceitos, objetivos, valores e princípios, notadamente no que tange ao entendimento de 

sua função enquanto produtoras de conhecimento, num estado ainda com demanda de 

qualificação de distintas áreas e potencial expressivo em outras.  

Esses componentes da Política de Divulgação Científica devem prever definições 

capazes de transmitir, com fidelidade, os principais valores e princípios organizacionais, com 

conceitos construídos de forma a permitir a compreensão clara de todas as atividades 

relacionadas a processos, estratégias, ações, produtos e planos voltados a objetivos, diretrizes e 

metas globais para desenvolvimento da CT&I.  
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A política de comunicação lista, obrigatoriamente, os públicos da organização, 

buscando também conhecer com mais profundidade os seus perfis e o nível de interação e 

importância de cada um deles para a organização.  

 

b) Definição de stakeholders 

O termo stakeholder foi criado por um filósofo chamado Robert Edward Freeman e é 

utilizado para designar as pessoas e grupos mais importantes para um planejamento estratégico 

ou plano de negócios. Ao entender a importância dos stakeholders, o responsável pelo 

planejamento ou plano consegue ter uma visão mais ampla de todos os envolvidos em um 

processo ou projeto e saber de que maneira eles podem contribuir para a otimização destes.  

Na visão moderna e no contexto de complexidade contemporânea, faz-se necessário 

considerar as tipologias dos públicos dentro da dinâmica institucional e levar em conta as forças 

sociais do macroambiente e os comportamentos dos públicos. Pois um público que “[...] 

praticamente nunca foi pensado como prioritário e sem vínculo com a organização, dependendo 

dos acontecimentos, passa a ser estratégico e terá que ser trabalhado” (KUNSCH, 2003, p. 330). 

Dessa forma, as instituições de Ensino Superior de Mato Grosso, Unemat e UFMT, 

deverão dedicar tempo especial ao conhecimento profundo desses stakeholders, detalhando 

perfis, informações, níveis de interação dos públicos internos e externos e verificando os 

impactos que as políticas institucionais provocam em cada um deles.  

Durante as entrevistas realizadas para esta Tese, com os gestores e profissionais ligados 

ao setor de comunicação da UFMT e da Unemat, foi possível perceber que a definição dos 

públicos estratégicos ainda pode ser alargada e melhor delimitada. As técnicas e estratégias 

utilizadas para o levantamento e a caracterização dos públicos, para descobrir seu perfil, seu 

nível de relacionamento, seus eventuais problemas e quais são realmente os públicos 

estratégicos, considerados prioritários para serem trabalhados posteriormente com ações 

comunicacionais, são, portanto, fundamentais para a construção de um diagnóstico correto e 

para dimensioná-los no contexto global da organização, verificando o grau de influência que 

exercem. 

Vê-se, por exemplo, que no documento do Parque Científico e Tecnológico de Juiz de 

Fora (UFJF, 2014) são definidos como estratégicos: a) Públicos internos, aqueles que mantêm 

relação direta e permanente com a instituição: pesquisadores, gestores, docentes em suas 

funções técnicas, administrativas ou profissionais, terceirizados; b) Públicos híbridos 

(acumulam características do público interno e externo): docentes, discentes, profissionais 

técnico-administrativos, além dos egressos que desempenham papel importante no mercado ou 
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serviço público; c) Públicos externos: governos em suas diferentes esferas (Executivo, 

Legislativo e judiciário), em seus distintos âmbitos de atuação (municipal, estadual e federal); 

empresas situadas na região ou que tenham interesse em pesquisas nessa região, órgãos ou 

associações representativas. 

Já a Universidade do Estado de Santa Catariana (UDESC, 2014) definiu em sua Política 

de Comunicação, como públicos na “Prioridade 1”: gestores (reitor, vice-reitor, pró-reitores, 

diretores gerais, chefes de departamento, coordenadores de programa de pós-graduação, 

secretários e coordenadores de órgãos suplementares); Servidores: professores (efetivos e 

substitutos) e técnicos universitários; Alunos: graduação, pós-graduação, curso presenciais e à 

distância, estagiários, terceirizados, Governo do Estado, Assembleia Legislativa e Imprensa. 

Os públicos UDESC na categoria “prioridade 2” são: sindicatos/entidades de classe, 

aposentados, egressos, familiares de alunos e servidores, estudantes de Ensino Médio e 

graduados, escolas e cursinhos pré-vestibulares, empresas parceiras e setor privado, 

comunidade acadêmica e científica, terceiro setor e movimentos sociais, prefeituras, câmaras 

municipais, Governo Federal, Agências de Fomento (CNPq, Capes, FAAP), órgãos de controle, 

fiscalização e credenciamento (MEC, TCU, etc), fornecedores, Comunidades locais. 

Em Mato Grosso, no âmbito da Divulgação Científica, ainda seria interessante incluir, 

aqui, as outras instituições componentes do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, instituições públicas e privadas parceiras. 

Não quero, com os exemplos acima, afirmar que essa caracterização dos públicos de 

interesse deva ser tomada sem critério e, simplesmente, por sobreposição e readaptação à 

realidade da Unemat ou da UFMT. Mas, quero evidenciar como os públicos, em virtude de seu 

perfil distinto e diversificado, tornam extremamente complexa e desafiadora a adoção de uma 

política de Comunicação Científica e, ao mesmo tempo, contribuem ainda mais para redefini-

la como tarefa essencial e estratégica. 

Definidos os públicos de interesse das diferentes instituições e sua gradação, será 

necessário um amplo diagnóstico da situação atual da comunicação interna e externa da 

organização, com atenção especial para sua existência ou não, e a real eficácia dos canais de 

relacionamento com esses públicos. Mais ainda: “[...] será necessário verificar se existe um 

processo contínuo, sistemático, competente de relacionamento, fugindo à tentação de confundir 

a comunicação em seu sentido abrangente com os canais que a instrumentalizam” (BUENO, 

2014, p. 315).  

 

c) Auditoria da imagem e diagnóstico da comunicação  
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No caso da auditoria da imagem, ela pode ser concebida em dois níveis: a percepção da 

organização pelos públicos de interesse listados na política (em especial os tidos como 

prioritários) e a análise da formação da imagem da organização pelos meios de comunicação 

de massa (auditoria de imagem na mídia).  

Para concluir o processo de implantação da Política de Comunicação, é importante 

desenvolver projetos relacionados à auditoria da imagem e ao diagnóstico da comunicação. A 

auditoria de imagem refere-se ao estudo, pesquisa e análise da reputação de uma instituição 

perante seus stakeholders.  

O diagnóstico de comunicação refere-se à avaliação dos sistemas de Comunicação 

Institucional. Nos dois projetos, a instituição terá condições de avaliar seus fluxos de 

comunicação e informação, visando à otimização e à melhoria de todos os processos. Após o 

término dessa etapa, a exemplo de outros sistemas organizacionais, duas ações serão 

necessárias: constante acompanhamento e atualização das políticas, visando garantir sua 

credibilidade e eficácia diante dos públicos de interesse das instituições. 

Não é possível elaborar uma Política de Comunicação estratégica sem conhecer a 

situação atual do estágio de desenvolvimento da área de Comunicação, tanto interna como 

externa. Para isso, será necessário desenvolver um estudo mais detalhado sobre os canais de 

relacionamento com esses públicos de interesses interno e externo, para confirmar a 

periodicidade com que cada um deles é consultado. Neste trabalho, mapeei os principais canais 

de comunicação de cada Universidade, entretanto, faz-se necessário aprofundar essas análises 

no contexto de cada IES e avaliar sua eficácia. 

Tal estratégia será importante, tanto para a Unemat quanto para a UFMT, na medida em 

que irá possibilitar-lhes conhecer eventuais dificuldades existentes nos processos 

comunicacionais, por exemplo, lacunas na comunicação, falhas de comunicação, canais de 

relacionamentos mal dimensionados.  

No mapeamento inicial que realizei para este trabalho, pude identificar algumas 

fragilidades nos veículos de comunicação institucional, tais como: 1) na Unemat, a inexistência 

de canais fragmentados e segmentados conforme perfil do público; 2) Na UFMT: existência de 

vários canais segmentados, entretanto, falta de mão-de-obra ou financiamento para sua 

periodicidade. Desse modo, ao aprofundar as análises, as IES poderão definir ações para 

regularizar e corrigir as deficiências identificadas, o que lhes permitirá traçar objetivos 

consistentes na política de comunicação.  

 

d) Construção de documento-síntese 
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A etapa seguinte da construção de uma política de comunicação consiste na elaboração 

do documento-síntese que consolidará todas as informações, conceitos, valores, diretrizes 

gerais e específicas, indicando, inclusive, instâncias administrativas que zelarão por sua 

implementação, controle e atualização permanente.  

Em geral, assim como mostrado nas políticas implementadas nas IES brasileiras, define-

se, de imediato, um comitê ou comissão responsável pelo acompanhamento da Política, sua 

discussão e atualização, que deve ser multidisciplinar e ter como coordenador o executivo 

principal da área de comunicação, com a participação dos principais setores da organização.  

Visando ampliar a discussão para todos os públicos internos, as referidas instituições 

postaram o documento inicial online, no site institucional da respectiva Universidade, para que 

a comunidade acadêmica pudesse contribuir com críticas, sugestões e atualizações periódicas. 

 

e) Consolidação do documento da Política de Divulgação Científica 

Após concluir as etapas anteriores, é o momento de se consolidar a elaboração do 

documento, prevendo itens fundamentais para que a Política de Divulgação Científica seja 

reconhecida como instrumento eficaz de gerenciamento das ações estratégicas de Comunicação 

Institucional. 

Para isso, uma especial atenção deve ser dedicada à definição de itens relacionados aos 

principais conceitos de comunicação, valores, diretrizes gerais e específicas, incluindo quais 

serão as pessoas ou cargos responsáveis pela manutenção e revisão periódica do documento.  

Uma solução interessante apresentada nas experiências relatadas das outras IES, para 

esse processo, é instituir um comitê responsável pela manutenção da Política de Comunicação 

Científica, contando com a participação de pessoas que respondam por diversas áreas da 

instituição, de forma a obter o comprometimento com a atualização permanente do conteúdo 

previsto no documento.  

Recomenda-se que o coordenador do comitê seja o principal gestor da área de 

Comunicação, para que as atividades sejam bem desenvolvidas e os objetivos consistentes. 

Também há necessidade de se incluir representantes das Pró-reitorias diretamente envolvidas 

com essas atividades fim, tais como, de pesquisa, pós-graduação e extensão.  

 

f) Divulgação do documento 

Definido e aprovado o documento da Política de Comunicação, deverá ser amplamente 

divulgado para todos os elementos das universidades e o processo de internalização poderá ser 

feito de várias formas. Considerando a estrutura multicâmpus das duas universidades, é possível 
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planejar viagens ou workshops para apresentação da política, visando não apenas sua 

divulgação, mas conscientização e comprometimento dos públicos internos.  

Para garantir que todas as pessoas e áreas tenham acesso ao seu conteúdo, diversas ações 

de divulgação devem ser desenvolvidas, incluindo reuniões departamentais, disponibilização 

da Política em manuais impressos e por intermédio de meios informatizados na intranet, entre 

outros.  

A estrutura de gestão acadêmica possui, ainda, momentos de encontro de seus 

representantes, como nas sessões de órgãos deliberativos colegiados. Esses podem ser 

momentos para dinamizar tais discussões. Da mesma forma, as duas IES possuem um Portal de 

visibilidade junto à sua comunidade interna e externa, que também poderá ser amplamente 

dinamizado nesse processo. 

Conforme Bueno (2014), essas providências são fundamentais para consolidar a 

apresentação da Política a todos os públicos de interesse, sendo o momento ideal para se obter 

o comprometimento de todas as áreas, fator importante para o sucesso do trabalho. Somente 

com o completo e detalhado conhecimento do conteúdo desse documento será possível para a 

instituição solicitar o cumprimento das políticas e diretrizes previstas em seus objetivos e metas 

globais. O respeito a esses detalhes previstos nessa etapa pode ser o diferencial entre políticas 

bem ou malsucedidas; portanto, os responsáveis pela sua implementação não devem correr o 

risco de haver impactos negativos no decorrer de sua implantação.  

 

g) Avaliação permanente 

Por fim, é necessário ter em mente que a política de comunicação precisa merecer 

avaliação permanente, buscando realinhá-la ao longo do tempo, em função de mudanças 

ocorridas na própria organização, no Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia ou mesmo no 

universo da comunicação. “Uma política de comunicação tem essa característica dinâmica e 

necessita acompanhar essas alterações, decorrentes de processos internos e externos, sob pena 

de perder sua eficácia” (BUENO, 2014, p. 317).  

O Comitê ou Comissão da Política, instância que a disciplina e avalia, precisa esforçar-

se para, periodicamente, verificar seu cumprimento, mas também para analisar sua possível 

obsolescência, buscando reposicioná-la para atender aos interesses da organização, do mercado 

e da sociedade.  

Todas as ações voltadas para a revisão, atualização e manutenção da Política de 

Comunicação Científica representam um esforço por parte da organização que será plenamente 

recompensado, visto que essas iniciativas contribuirão para consolidar seus valores, objetivos 
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e, em última análise, para fortalecer a imagem das universidades como importantes produtoras 

de Ciência e Tecnologia.  

As universidades públicas fazem parte de um ambiente mercadológico extremamente 

dinâmico, decorrente de estruturas corporativas globalizadas que sofrem influências constantes 

de diversos fatores, como economia, tecnologia, legislação e outras variáveis que interferem na 

forma como as IES tratam suas políticas de comunicação, para reposicioná-las. Neste contexto, 

o comitê ou a comissão responsável pela Política de Comunicação Científica deve acompanhar 

todas as variáveis que afetam o conteúdo do documento, para mantê-lo sempre atualizado e 

adequado aos interesses da organização.  

Por se tratar de um documento estratégico, cujos resultados afetarão de forma ampla e 

abrangente todas as áreas da universidade, a Política exige que sua implantação seja realizada 

por pessoal altamente qualificado, requerendo a contratação de consultoria técnica externa 

especializada no desenvolvimento de trabalhos com esse escopo, considerando, inclusive, as 

experiências desenvolvidas pela consultoria no passado e presente, no que se refere ao 

relacionamento com os públicos de interesse. Essa consultoria poderá desenvolver tais 

atividades em conjunto com os integrantes do comitê ou comissão responsável internamente 

pelo programa, com a vantagem de permitir a qualificação de pessoas da empresa na gestão 

desse processo, na medida em que a equipe universitária acumulará experiências e 

competências técnicas no desenvolvimento do trabalho com a consultoria externa.  

No contexto atual, fatores como a complexidade mercadológica, a economia 

globalizada, as redes sociais, o desenvolvimento da tecnologia, as pressões econômicas e 

financeiras, além da complexa estrutura administrativa e organizacional das universidades 

públicas, exigem a adoção de políticas de comunicação eficazes para os stakeholders, que 

garantam a visibilidade das universidades como centros produtores do conhecimento, 

fundamentais para o crescimento do estado de Mato Grosso.  

Para ser bem-sucedida, uma Política de Comunicação exige, em sua elaboração, um 

comprometimento conjunto entre os diversos setores da organização, em especial por parte do 

corpo acadêmico, do segmento docente, pois é ele que faz avançar a atividade fim e pode 

produzir o marketing boca a boca. A capacidade de a instituição agregar todos os departamentos 

que a compõem, na direção de construir uma universidade reconhecida pelo seu padrão de 

qualidade e relevância nas pesquisas produzidas, será o diferencial que lhe permitirá conquistar 

novos alunos, e atrair pesquisadores qualificados em diferentes áreas do conhecimento, assim 

como conquistar financiamentos para novos projetos.   
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CONSIDERAÇÕES 

 

Inicio minhas considerações destacando que, apesar de ter definido, como uma das 

hipóteses desta Tese, a possibilidade de realização de uma Política de Comunicação Científica 

conjunta entre as IES de Mato Grosso, tal assertiva não se confirmou, após investigações, 

levantamento de dados quantitativos e qualitativos e extensa revisão da literatura da área.  

A UFMT e a Unemat têm culturas empresariais, concepções de ciência e comunicação, 

necessidades, desafios e potencialidades em Comunicação Empresarial e Científica bastante 

distintos, o que inviabilizaria a adoção da mesma política de Divulgação Científica. Mesmo que 

gerencialmente haja um entendimento e acordo (não formalizado) de estímulo à realização de 

pesquisas e veículos de comunicação em parceria, o delineamento das mesmas diretrizes de 

comunicação para as duas instituições não seria proveitoso.   

Sem dúvida, considero a pertinência em desenvolver projetos e planos conjuntos de 

comunicação entre a Unemat e UFMT, visando potencializar as ações e iniciativas de pesquisa 

e sua divulgação e no âmbito no sistema estadual de CT&I. Entretanto, tais planos devem 

assumir abrangência mais tática e operacional e não a perspectiva estratégica de uma Política 

de Comunicação.  

Essa consideração não inviabiliza, de forma alguma, a pertinência desse estudo. Pois, 

ao investigar o contexto da pesquisa no estado de Mato Grosso e a Divulgação da CT&I, assim 

como iniciativas e diretrizes que visam ampliar o relacionamento das IES com distintos 

públicos, estou contribuindo com a dinamização e efetivação desse processo.  

Comecei esta caminhada direcionada pela crença de que as universidades públicas de 

Mato Grosso, apesar de reunirem o maior número de doutores e alavancarem a pesquisa no 

estado, não ocupam lugar relevante em pautas sobre CT&I na mídia estadual. Para verificar tal 

hipótese, foi realizado mapeamento sistemático nos dois maiores jornais de circulação diária no 

estado, A Gazeta e Diário de Cuiabá. 

O que se depreende das análises sobre esses veículos é a falta de editorias específicas 

destinadas à temática científica, assim como o restrito espaço ocupado pelas Universidades 

públicas na superfície impressa, priorizando-se, muitas vezes, matérias sobre pesquisas 

desenvolvidas em empresas privadas. 

Não me ocuparei, aqui, dos méritos econômicos e organizacionais que contribuem para 

a inserção das pesquisas de grandes multinacionais no noticiário, pois, de fato, as atividades de 

difusão científica são essencialmente políticas e contextuais. Entretanto, posso apontar que a 
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redefinição de canais, adequação da linguagem e busca de aprimoramento de relacionamento 

com a mídia e distintos stakeholders podem contribuir para abrir um pouco as páginas desses 

veículos às relevantes pesquisas desenvolvidas nas IES analisadas.  

Outro fato significante a ser destacado, nessa investigação, é que o espaço dedicado a 

textos sobre ciência, tecnologia e inovação não é tão reduzido quanto muitas vezes se alarma. 

Dessa forma, invalido os argumentos que justificariam que “as universidades não estão nos 

jornais porque não há interesse em pautas sobre esses assuntos”, ou que a “mídia só tem 

interesse em coisas negativas”. Mais uma vez afirmo, há o espaço, entretanto, não está sendo 

ocupado pelas instituições públicas. 

A terceira hipótese que fundamentou nossas investigações foi que os veículos 

institucionais existentes não contribuiriam para divulgar as pesquisas realizadas nessas 

universidades. Tal aspecto foi testado, priorizando diferentes estratégias. Dentre elas, o 

mapeamento dos principais canais de comunicação das IES; a avaliação da produção 

jornalística nos portais da Unemat, UFMT e de suas produções conjuntas (Fapemat Ciência e 

Rede de Divulgação Científica); além da mensuração dos canais de mídias sociais oficiais das 

instituições e o espaço dedicado à divulgação científica. 

A análise inicial dos veículos de Jornalismo Científico, produzidos pelas instituições 

de C&T de Mato Grosso, permitiu-me levantar alguns aspectos importantes. Nota-se que a 

Unemat não possui canais segmentados conforme públicos com quem visa dialogar. Como não 

há definição de stakeholders ou das ações de comunicação, a produção jornalística é feita de 

forma intuitiva, muitas vezes, em atendimento a demandas imediatas. Já na UFMT, há maior 

delimitação dos públicos e produção de distintos veículos impressos segmentados. Nessa 

instituição, verificou-se a presença de especialistas de diferentes áreas, interessados na 

comunicação de ciência para o público em geral, empenhados em sensibilizar a população para 

questões relativas à ciência e à produção regional. Entretanto, apesar dos esforços, as iniciativas 

esbarram na falta de continuidade dos projetos.  

Já a análise dos portais institucionais permitiu apontar que, dentre os temas prioritários 

de divulgação, as pesquisas se configuram em 10ª posição na quantidade de notícias divulgadas 

no site da Unemat e em 6ª, na UFMT. Já a Revista Fapemat Ciência priorizou a publicação de 

notícias de pesquisas, representando quase a metade das matérias produzidas e divulgadas.  

Esses dados destacados acima me possibilitam inferir que as universidades em atuação 

em Mato Grosso não dão visibilidade às pesquisas produzidas nos laboratórios e centros de 

ensino nos seus portais institucionais. E, por outro lado, a revista Fapemat Ciência acaba 

pautando outros veículos de comunicação. 
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É perceptível, nos três portais pesquisados, a predominância de matérias sobre 

pesquisas realizadas no estado de Mato Grosso ou em seus municípios. Entretanto, uma 

diferença relevante em relação à cobertura jornalística dos portais das duas universidades e da 

Fapemat Ciência reside no tratamento dado à informação. Enquanto as universidades 

utilizaram-se quase exclusivamente do gênero Notícia para narrar os acontecimentos, a Revista 

de Divulgação Científica buscou equilibrar a produção entre Notícias e Reportagem. 

Já a mensuração da presença da Unemat no Twitter e Facebook, indicou que não há 

produção de conteúdos exclusivos para estes canais, nem adequação de linguagem, 

evidenciando-se somente a reprodução dos textos publicados no seu portal institucional, num 

tom de discurso oficial. As ações da IES não vêm promovendo conversações online. Faz-se 

necessário que a instituição promova maior estudo desses canais, reavalie e reposicione seu uso 

como espaço efetivamente estratégico, de relacionamento da empresa com seus distintos 

públicos, na medida em que este é o veículo declarado com principal canal de informação, entre 

seus alunos.  

A UFMT, por outro lado, tem maior presença nas mídias sociais, evidenciada pelo 

número de seguidores, engajamento com o conteúdo e repercussão de seus posts. Apesar de não 

haver produção de conteúdo específico e diferenciado para essas plataformas online, é 

interessante frisar a preocupação de adequação da linguagem para os diferentes canais. O 

conteúdo publicado no Facebook, Twitter e no portal institucional é semelhante, mas busca-se 

adequar a linguagem e o tom do discurso utilizados, de acordo com o canal e os públicos 

visados.   

Conforme alertou Kunsch (1992), os pilares que fundamentam a comunicação 

institucional das instituições públicas devem ser regidos pela democracia, interesse público, 

informação, direito à informação, cidadão-cidadania. Tais alicerces devem ser valorizados pelas 

assessorias de comunicação das universidades como critérios para a consideração de um fato-

notícia.  

Por fim, tecerei considerações relativas à última hipótese lançada no início deste 

trabalho de pesquisa. As investigações foram norteadas pela afirmativa central de que nas IES 

de Mato Grosso não haveria um trabalho integrado de comunicação científica, nelas só 

existindo projetos e iniciativas pontuais, sem planejamento prévio. 

A partir das análises empreendidas, posso, estão, afirmar que a Unemat está iniciando a 

divulgação científica e ainda não consolidou diretrizes para a própria comunicação empresarial 

de forma sistemática e estratégica. Entretanto, vê-se um novo delineamento da gestão, com foco 

na divulgação científica, o que muda a prioridade da comunicação, que vinha ocorrendo com 
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ênfase em ações ou mesmo na figura do gestor. Tal realinhamento de diretrizes de comunicação 

pode provocar mudanças de mentalidade e, em última análise, de cultura organizacional. 

Foi possível notar, nessa instituição, um contexto interno favorável para o 

desencadeamento de um processo de discussão mais amplo e profundo. Para tanto, é importante 

garantir mecanismos para que isso não ocorra de forma perene, mas que se insira nos processos 

internos de forma a institucionalizar ações e políticas para a comunicação. Pois, como se sabe, 

na Administração Pública, uma nova gestão pode mudar completamente a orientação e 

percepção da relação da comunicação com seus públicos e, dessa forma, descontinuar projetos 

e ações. 

Nesse sentido, o entendimento estratégico da comunicação não pode ser apenas um 

indicativo de boa vontade da organização para com os públicos, mas sim, um compromisso de 

mudança em termos de relacionamento com os stakeholders. 

Os gestores observaram, também, a necessidade do aumento dos canais de diálogo com 

os públicos internos e a visibilidade da Unemat, por meio de projetos e campanhas que 

fortaleçam a imagem da instituição entre os seus públicos. O caminho proposto foi ocupar os 

espaços decisórios e se fazer presente em diferentes conselhos, escutar o estado, se fazer 

relevante ao responder demandas específicas.  

As IES públicas devem privilegiar seus públicos internos com todas as ações e os 

objetivos de comunicação, na compreensão de que eles serão seus parceiros na busca pelo 

alcance dos objetivos estratégicos, o que envolve comprometimento, engajamento e um 

ambiente de trabalho norteado por ações que valorizam a participação voluntária.  

Para tanto, é fundamental possuir uma política de pessoal motivadora, preocupada com 

o desenvolvimento profissional, na expectativa de que somente dessa forma será possível 

alcançar um alinhamento entre as metas globais da empresa e os objetivos de desenvolvimento 

dos servidores. Além disso, é importante que os valores da organização sejam compartilhados 

com os funcionários.  

Dessa forma, a Política de Comunicação da Unemat deve contribuir para divulgar, 

interna e externamente, a nova missão e visão da Instituição de Ensino Superior, aprovadas 

após amplos debates internos, e contribuir para a sua imagem de “Universidade como espaço 

de produção de ciência e tecnologia”, em que diferentes campos e saberes se entrecruzam. Os 

próximos passos consistirão em sensibilizar gestores e técnicos para continuarem as ações e 

etapas descritas para a consolidação de uma Política de Divulgação Científica.  

Já na UFMT, os dados apontados evidenciam maior consolidação de área de 

comunicação, com estrutura profissionalizada e infraestrutura para as ações da Assessoria de 
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Comunicação. Como visto em Bueno (2014), não se pode dar curso a uma política de 

comunicação sem que a estrutura de comunicação que lhe dá suporte esteja profissionalizada, 

e tenha um caráter multi e interdisciplinar, que contemple as várias competências em 

comunicação. Nesse sentido, o empenho e articulação dessa equipe têm possibilitado o 

desenvolvimento de vários produtos e serviços de divulgação científica, inclusive alavancando 

projetos em conjunto com a Unemat e IFMT. 

Apesar dos avanços, essa instituição ainda tem grandes desafios no tocante à Divulgação 

Científica, principalmente no que tange à sensibilização de seus pesquisadores para a 

importância da popularização das pesquisas e alocação de recursos para esse fim. Reflexo disso 

pode ser sentido com a não continuidade do projeto da Revista Fapemat Ciência, que será 

cancelada a partir de março de 2016, por falta de financiamento. Nesse sentido, a construção de 

uma Política de Comunicação Científica poderia potencializar as ações de comunicação e 

inseri-las, de forma institucionalizada, como um sistema estratégico na estrutura 

organizacional. 

Numa visão mais abrangente de comunicação nas organizações e mais adequada ao 

perfil das instituições de Ensino Superior, a política de comunicação deve ser entendida, não só 

como responsabilidade de um profissional ou área, mas que também perpassar por todos os 

setores e segmentos. A comunicação em instituições de Ciência e Tecnologia deve responder à 

complexidade dessas novas relações, revendo e redefinindo canais, discursos, conteúdos e 

estratégias de comunicação. 

Duarte (2004) aponta três caminhos para maior eficiência na comunicação nessas 

instituições de C&T: incorporar a preocupação com comunicação na cultura das organizações 

de ciência, substituir a lógica de disseminação de informações pela de facilitar a apropriação 

das questões de ciência pela sociedade, atualizar e ampliar os meios de relacionamento e 

informação com a sociedade.  

Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCT, 2012) mostram que 

o Governo investe 52,37% do dispêndio nacional em pesquisa e desenvolvimento, enquanto as 

empresas privadas, 47,63%. Dessa forma, uma correta divulgação das informações científicas 

pode contribuir para legitimar esses investimentos públicos em C&T, favorecer o processo de 

democratização do conhecimento e criar uma imagem favorável às universidades, institutos e 

mesmo às empresas que produzem ciência, tecnologia e inovação.  

Segundo Lima e Caldas (2010), o trabalho de divulgar ciência exige do profissional de 

comunicação, que atua na mídia em geral, e nas assessorias de comunicação de instituições de 

pesquisa e agências de fomento, especificamente, não apenas um conhecimento geral, mas, 
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principalmente, uma capacidade de percepção crítica e analítica da política científica e 

tecnológica, a importância da pesquisa a ser divulgada e o seu impacto social. Nesse sentido, o 

Jornalismo Científico assume a função de democratizar o conhecimento e contribuir para uma 

cultura científica que permita às pessoas tomarem melhores decisões.  

Para concluir esta fase da pesquisa, recorro ao poema citado na epígrafe deste trabalho, 

“a ciência pode classificar”, escrito pelo grande poeta mato-grossense Manoel de Barros, em 

seu antológico Livro Sobre o Nada. Nele, o autor desconstrói o discurso científico, 

supostamente superior e verdadeiro.  

A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um 

sabiá 

Mas não pode medir seus encantos. 

A ciência não pode calcular quantos cavalos de força 

Existem 

Nos encantos de um sabiá. 

Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar: divinare. 

Os sabiás divinam. 

 

A ciência é desmascarada pelo grande poeta cuiabano: é uma técnica, que mede e 

nomeia, mas não é um tipo de divindade superior que não pode ser questionada, quer dizer não 

é “divina”, assim como não traz outros encantos, não “divinam” como os sábios sabiás. 

Menciono os versos de Manoel de Barros nesta discussão sobre o papel do Jornalista 

que atua como mediador dos campos da CT&I que, assim como o poeta das “pequenas coisas”, 

deve desmistificar a ciência e entendê-la como uma atividade limitada por distintos 

condicionantes e, por isso, deve ser sempre questionada. Faz-se necessário, então, recusar o 

discurso que busca produzir efeitos de sentido de objetividade, neutralidade e superioridade do 

conhecimento científico, e entendê-lo como uma modalidade discursiva que, assim como as 

demais, é necessariamente contextual, datada e política. 

A poética de Manuel de Barros é de reinvenção de desnaturalização. E aqui serve para 

pensarmos nesse movimento de desmistificação da ciência, para questioná-la e contextualizá-

la. Também sensibiliza nosso olhar para a magia do encantamento pelo “nada”, não por 

grandiosas descobertas científicas, mas pelos pequenos encantos que recobrem o dia-a-dia e, 

dessa forma, não perderemos o condão de adivinhar, o “divinare”. 
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ANEXOS 

 

 
ANEXO 1.  

Entrevista 1: Reitoria Unemat 

 

A instituição possui um planejamento ou política que norteie as ações de pesquisa e 

sua maior visibilidade? 

Sim, eu acho que temos. A gente começou a fazer pesquisa, há alguns anos atrás, quando 

foi criado o comitê de iniciação científica. Começamos uma relação com o CNPq, passamos a 

ter bolsa do CNPq. Quando a gente faz uma adesão ao PIBID, conseguiu também levar a 

questão da pesquisa para as licenciaturas. Eu acho que a ideia ruim na universidade é de que as 

áreas Ambientais pesquisam, e as Licenciaturas e as Sociais Aplicadas não pesquisam. Para a 

gente ter um efetivo trabalho na pesquisa, é preciso qualificar docentes e técnicos, porque já 

passou o tempo em que a universidade vivia só de professor. Eu acho que a universidade, nos 

últimos 10 anos, fez alguns investimentos, tanto na qualificação docente, quanto na de técnicos, 

e começou os primeiros passos no engajamento de editais nacionais e também internacionais. 

Então, ela passa a ter aprovação nos projetos nacionais, desde CNPq, Capes e outros órgãos de 

fomento que a gente tem, como Finep.  

Então, se a Unemat sai de um programa de stricto sensu para 12 programas, isso mostra 

que existe um trabalho de pesquisa. Houve avanço com a criação de comitê de ética e sistema, 

mas tem que avançar ainda mais. O programa para cadastramento de pesquisadores deveria ter 

uma visibilidade, mas está com problemas, e precisa ser melhorado. E o que é mais triste é que 

ele só fica na pesquisa. Então, quando você põe o discurso da indissociabilidade ensino-

pesquisa-extensão, o próprio sistema quebra.  

Também há um excesso de burocracia para institucionalizar a pesquisa. Eu tenho um 

projeto onde que eu passo numa via sacra: eu passo nessa pró-reitoria, eu passo naquela pró-

reitoria, eu passo naquela outra. Então a gente fragmenta e quebra o discurso. Faz um discurso 

e pratica outra coisa, enquanto estrutura.  

Pesquisa avançou, mas tem outros desafios: fomento em todas as áreas, estrutura que 

junta pesquisa com pós-graduação e faz pressupor que pesquisa está ligada à pós-graduação, e 

não é extensiva ao ensino. Hoje a gente ainda tem essa dificuldade de ter uma Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação que leve à indução da cultura de que a pesquisa está para a pós, e a 
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graduação está para o ensino, e que não pesquisa. Só essa divisão já traz problemas. Tem que 

haver uma mudança cultural. 

A pesquisa deveria levar à busca da qualificação. Tem também desafio para desenvolver 

e fomentar pesquisas em todas as áreas. Começaram a caminhar Letras, Literatura, Educação. 

E as outras, como Administração, Ciências Contábeis, esse povo não pesquisa? O estado, na 

sua estrutura técnico-orçamentária, não precisa de pesquisas? Então, também se buscou pensar 

nessas outras áreas. Então, isso também é um lugar que a universidade tem que olhar como um 

todo.  

 

Quais as metas para o desenvolvimento da C&T da Unemat a curto e longo prazos? 

Eu acho que a universidade precisa ter um NIT forte [Núcleo de Inovação Tecnológica]. 

Esse núcleo foi criado, ficou internado e, hoje, com essa política de estar mais perto do governo, 

de criar um parque tecnológico, a gente tem que estar mais dentro, mais infiltrado. Então a gente 

precisa se dar a ver. Aí, a outra meta é trabalhar em parceria com a Fapemat e se fortalecer mais 

rápido. Porque a gente precisa ter uma face que estude o estado, o estado e o Brasil, para que a 

gente também faça indução de pesquisa. Senão, eu fico somente naquilo que o pesquisador 

deseja (às vezes eu falo isso e eu sou mal interpretada). Mas eu brigo para que a FAAP tenha 

pesquisas induzidas em todas as áreas. Senão eu sou uma pesquisadora, trabalho para a 

Unicamp, para a UFMG, no edital do CNPQ. E essa minha pesquisa é boa para mim, para o 

meu grupo de pesquisa, mas não é boa para o estado. Eu nem sei se o que eu estou pesquisando 

é uma carência de estado. Eu estou fazendo, mas em nada ele tem o nome, que ele está vinculado 

a uma universidade e com esse nome ele conseguiu chegar. O laboratório não é para ele. Ele 

deve trabalhar na parceria com a FAAP e com ela, internamente, referenciar o papel das pró-

reitorias. Aí o meu desejo de ter um é um pouco mais.  

Eu penso que a Fundação de Apoio tinha que captar recursos e, naquilo que sobra, a gente 

tinha que fazer pesquisa - e não fazer o edital como a gente fez esses dias atrás de promoção de 

eventos. Eu acho evento o lugar de Divulgação Científica, mas como nós temos que escolher 

prioridades, acho que, se a fundação tivesse um volume de atuação pouco maior, poderia captar 

recursos também e também injetar recursos para fomentar algumas áreas, porque nem todos 

aparecem nos editais externos.  

Se nós somos uma Universidade do Estado, nós temos um papel com o dinheiro público 

que nós gastamos, de retornar para essa sociedade. Qual é a razão de nós existirmos enquanto 

produção de ciência? A razão é: aquilo que eu estou pesquisando serve para alguma coisa. 

Enquanto meta, a gente precisa fortalecer a FAAP, mas fortalecer e participar do Conselho 
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Curador, fazendo um papel. Aí sim, você tem que ter editais induzidos, mas tem que ter 

universais também, para aquelas áreas que ainda não estão consolidadas.  

Você também tem que fomentar outras áreas, porque o papel da Universidade não é só 

formar em nível de ensino, senão seria um centro universitário, mas o papel da universidade é 

trabalhar a indissociabilidade. Você não pode permitir que os cursos sejam eternos cursos de 

graduação. Em direito, por exemplo, temos que investir para também produzir ciência na área, 

senão a gente acata só o que está por aí, a gente replica. 

 

Como a senhora considera que deveria ser desenvolvida a visibilidade institucional 

da Unemat no contexto estadual e nacional? 

O que nós fazemos - e o que as pessoas sabem que nós fazemos - é uma coisa inóspita, 

muito distante. A ponto de o Governador me pedir uma lista de expertise. Eu fui em uma reunião 

da bancada federal. Eu falei para um deputado assim: Como é que eu faço para esse pessoal 

enxergar a Unemat, como ela é? Porque vídeo vocês não têm tempo de ver, folder vocês não 

têm tempo de ler, como é que eu chego? Como é que eu alcanço? 

A gente precisa ter uma página que seja um pouco melhor. A gente tem demanda demais 

e pouca gente. Você não mais qualifica um técnico de nível médio para determinados serviços, 

você já tem que pensar no técnico de Ensino Superior para ele já acompanhar as demandas que 

a gente tem. Temos que ter essas ações como metas, para pensar a universidade como espaço 

de produção de Ciência e Tecnologia.  

 

Conforme dados da PRPPG, a instituição não tem definidas áreas prioritárias de 

pesquisa. Como priorizar o desenvolvimento de áreas estratégicas para o desenvolvimento 

da ciência no estado? 

A pergunta é: o que você quer com a pós-graduação para os próximos anos? Aí você 

chama para fazer planejamento estratégico participativo. Aí você fica olhando as discussões, 

como é que as pessoas discutem uma oportunidade dessas? Como é que elas olham? Elas vêm 

outras coisas. Com a discussão do Plano Estadual de Ciência e Tecnologia, o que é que a gente 

pensou? Que não dá para a gente discutir sozinho, sem que o estado defina também.  

O Estado está criando esse Plano de Ciência e Tecnologia, então, a expectativa é que, 

depois disso feito, a PRPPG e as outras Pró-Reitorias vão dizer naquelas possibilidades dos 

nossos editais internos e também naquelas da própria face olhar para isso. A expectativa é que 

o plano me diga para onde nós temos que ir para caminhar junto. A gente não pode fazer 

planejamento de costas para o estado e para o mundo. 
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Quando foi o primeiro evento da Abruem, quando eu assumi a pró-reitoria de graduação, 

eu queria largar a pró-reitoria. Eu cheguei lá e o pessoal estava discutindo mobilidade 

acadêmica. Eu olhava para a pró-reitoria que eu estava assumindo e eu pensava: “O mundo está 

há 30 anos na nossa frente, e nós estamos aqui atrás discutindo currículo com dificuldade, 

achando que aumentar os anos de currículo é que é o legal”. Então falta isso, eu pensar que eu 

tenho que atuar aqui, mas eu não posso ser de uma universidade do mesmo jeito que eu sou de 

uma escola. Eu ainda acho que nem na escola deveria ser assim. Na escola só é assim porque 

as pessoas pensam assim. Mas como é que a gente vai fazer isso? Olha, eu sou funcionário da 

Unemat, eu não posso falar a mesma coisa que todo mundo fala, porque eu trabalho em uma 

universidade. Então isso é a grande dificuldade. Então Plano Estadual de Ciência e Tecnologia 

é uma expectativa também para fortalecer a FAAP 

 

Como a política de pesquisa da Unemat se articula com políticas de Governo? 

Acho que é de governança primeiro. Ela tem que acompanhar um Plano de Ciência e 

Tecnologia, participar dos conselhos e ouvir o Estado, ter uma escuta do Estado. Porque uma 

pesquisa bem-feita aqui pode servir para outras regiões. Então, eu acho que essa articulação a 

gente tem conseguido fazer ultimamente, mas ela precisa ter uns canais melhores de 

instrumentação, que não faz isso só porque você acha que é importante. Você tem que ocupar 

conselhos, você tem que estar dentro da secretaria de educação, já que é ela que forma pessoas 

para a educação, você tem que ter pesquisa na área da Educação, porque isso é o que a Secretaria 

de Estado de Educação precisa que você pesquise. Ela está no caos com o ensino médio, os 

números da educação estadual não são bons. E do que a nossa área de licenciatura pesquisa, o 

que retorna para eles? Então a gente tem que estar sempre articulada com a secretaria de 

governo. Quem entra nesse estado, a gente tem que convencê-lo de que a Unemat existe - e 

deve continuar existindo -- a gente tem que reivindicar um pai. A gente é aquele filho que briga 

por continuar vivo. Mas a gente não tem o reconhecimento como a gente vê aí em nível de 

estado, por parte do Governo. Pega as paulistas [as universidades que atuam no estado de São 

Paulo], por exemplo, pega a de Manaus, que o governo assume. Então, nós nunca tivemos isso 

na história do Estado. 
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Conforme levantamento realizado em nossa pesquisa, no acompanhamento do site 

da Unemat por um ano, a competência da Universidade menos divulgada é a pesquisa. A 

que a gestão atribui esse número? 

Maior desafio eu acho que a gente tem e a universidade não sabe. O programa do qual eu 

participo, que é o da Linguística, participa de periódicos de um monte de lugares e eu nem 

conheço, porque nós não temos uma política de Editora. É o nosso desejo agora. Uma outra 

importância da FAESPE, a nossa Fundação, é que eu quero abrir editais para publicação. Nós 

temos que ter uma política de Editora, nós não temos. Se você perguntar para mim o que é 

editora financia, quais as linhas do Conselho editorial, eu não sei. Estamos fazendo pela 

primeira vez. Porque, senão, eu publico o seu livro porque eu te conheço, eu não tenho um 

critério. A gente precisa ter uma editora como um espaço de divulgação. Editora que tem uma 

livraria, porque nós não temos livraria. Você já viu alguma Editora que não tem livraria? Tem 

que ter. E outra, como é que a gente regula os periódicos da Unemat? Tem 300 periódicos que 

saem, que o mundo conhece, mas você que trabalha aqui não conhece. E como isso entra no 

cômputo do anuário estatístico sobre visibilidade? Será que os nossos governantes e nós 

mesmos não sabemos o que é produzido nessa Universidade? Dos artigos que os professores 

mandam para as revistas, nós não temos o retorno, porque esse é feito lá nos programas. 

Falta gente e se eu hoje, como reitora, exigir, eu vou matar os funcionários de trabalhar. 

Eu quero a comunicação produzindo informação, divulgação. Aí eu falei do jornal, mas o jornal 

fez muitos efeitos importantes para as pessoas. A revista que a Lígia [jornalista responsável 

pelo setor de comunicação] está montando, ela é essencial. E outras coisas, por exemplo, como 

é que o setor de comunicação pode pensar em uma outra visibilidade para produção, casada 

com a editora? Eu sei que é importante a cobertura jornalística, mas, para mim, valorizar o 

jornalista é dar condições para o jornalista fazer o que sabe fazer. Vocês estão aqui em uma 

instituição, então, o foco de vocês é dizer dessa instituição. Falta isso. Não dá para comprar 

uma super ilha [de edição], mas dá umas coisas, dá para melhorar lá. Então a gente vai melhorar 

isso. Eu acho que é assim. Hoje, como que nós vamos pensar a política de divulgação da 

Universidade? Ela tem que ser uma coisa urgente, porque as pessoas desconhecem. Eu vou te 

dizer, vai lá no meu programa e você vai ver o tanto de publicações que nós temos, nacional e 

internacional. Quem sabe isso? Ninguém sabe. E a editora tem que entrar nessa linha, porque 

Editora tem que fomentar e distribuir. Sem livraria ela não recebe.  

Nós crescemos muito. Eu fui no campo, tinha carros e carros adquiridos nos projetos das 

pessoas, e eles não eram patrimoniados. Porque, se patrimoniar, você fica sabendo que o carro 

é da instituição e você fala: “Mas ele está parado, eu posso usar”. Então é essa cultura do “meu” 
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que a gente tem que resolver. Eu conto muito com seu retorno, nessa expectativa de você ir 

pensando em como articular pela comunicação, Editora, PRPPG [Pró-reitoria de Pesquisa e 

Pós-graduação], como é que nós vamos dar visibilidade à produção científica que a gente faz 

aqui? 

 

Há um novo direcionamento para o setor de comunicação institucional, que busca 

dar maior ênfase às atividades fins da instituição. Há alguma política formalmente 

definida?  

A comunicação produziu um material com a equipe que está já para dar uma olhada - e 

inclusive padronizar [o material gráfico e uso de marca]. E aí me perguntam: Você não vai 

mudar a marca? Você não vai colocar aqui o nome da sua gestão? Eu falei: De jeito nenhum, 

isso é um conceito, não foi criado agora. Depois, padronizar. Eu recebo isso tudo de folder da 

Unemat, corre cada um em um padrão, tem que estar escrito para fazer uma instrução normativa. 

Então, para formar, precisa escrever uma política que elas começaram e agora não damos conta 

delas, produziram, fizeram a parte delas. Nós pensamos assim, não vamos levar para conselho. 

Vamos ser uma diretriz interna, já que está ligada para a Reitoria. Aí, depois, a gente deixa as 

pessoas viver um pouco com defeito e crítica, aí dá uma melhorada e a gente transforma em 

uma política. Só para ir dando um começo, vamos chegar assim: Então é isso que a gente tem 

para 2016 para terminar. E aí a coisa da divulgação está bem marcada nela como espaço. 

 

Você acredita que internamente, os pesquisadores são sensibilizados para a 

importância da divulgação científica? 

Não, eu acho que falta eles entenderem que é só eles começarem no lattes e cumprirem 

com a regra da avaliação capes que é dura nos programas. E você tem que entender que isso 

conta para a universidade. E muitos não sabem disso. Eles não sabem e nem nós fazemos essa 

política para ele: Olha, meu filho, canta que você botou o ovo. Nós somos pato que coloca e 

não canta para ninguém.  

 

Como ser desenvolvida a visibilidade institucional da Unemat? 

A gente tem que ter uma política de divulgação da universidade, que eu também não sei 

dizer o desenho dela. Acho que a gente vai começar isso para o ano que vem, trabalhando o 

marketing institucional, porque Cuiabá deveria ter, pelo menos, uns outdoors ou algo assim, 

mas ninguém conhece em Cuiabá, ninguém sabe que essa universidade existe. Então, eu acho 

que a gente precisa ter um plano de marketing. E eu tenho ciência de que preciso fazer isso, 
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mas não tenho isso pronto, mas a gente tem que ter.  Não é porque não tem um câmpus em 

Cuiabá, que ela não deveria estar lá. Mas inclusive nos câmpus, o Ariel fez alguns vídeos em 

Sinop dos 25 anos e foi criando alguns dizeres para marcar aquilo, porque se cada um no seu 

lugar irradiasse, mas ele pode irradiar a partir de alguma coisa que nascesse para todos. Então 

a gente está se devendo isso. O que eu diria? Que eu sou consciente de que precisa ter, mas 

também sou franca em dizer que não tenho pronto e preciso fazer. 

 

A Carta de Cáceres, assinada entre Unemat, UFMT e IFMT, prevê ações de 

integração da pesquisa e popularização da ciência? 

Prevê tudo, mas a UFMT furou, porque ela era para ser semestral e esse segundo semestre 

era para ter sido feito na UFMT. Ela, por conta daquela greve e depois por conta das eleições 

internas, que vai haver agora, tem 5 chapas de candidatos a reitor lá, então eles estão sem 

condições de fazer esse evento. E nós também ficamos assoberbados, então, no primeiro 

semestre nós vamos puxar pelo IFMT. Mas a ideia era: fazer uma rede de pesquisa, fazer uma 

política pró-estado de Mato Grosso. Ter uma política pública de Ensino Superior para o Estado. 

Essa era a ideia das três IES.  Partiu da gente, foi um bom começo, mas aí nós fomos 

extremamente prejudicados pela greve e eleição deles, então, o IFMT tem condição de puxar 

ou repetir pela gente. Mas, nessa parte nós vamos investir, porque a gente sabe que isso é 

importante.  

 

A Senhora acredita que as ações conjuntas de comunicação entre as instituições de 

pesquisa de MT contribuem para uma projeção maior da imagem do estado como 

produtor de C&T? 

São importantíssimas certamente, sem dúvida nenhuma. Porque hoje o Estado tem, pela 

Seciteci, uma política de Ensino Superior para o estado de Mato Grosso e a UFMT levou muito 

dinheiro da FAAP, porque a maioria dos gestores que passaram pela PAAP eram todas pessoas 

da UFMT, que já tem recurso nacional. E nós, enquanto universidade do estado, sempre fomos 

prejudicados por isso. Parece que a gente está pedindo esmola, quando a gente reivindica os 

espaços. Então, eu penso que isso é condição para o estado ser forte. Portanto, eu penso que 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia tinha que ser uma secretaria que tivesse uma visão 

política há 200 anos na frente. Teria que ser a secretaria guia dos outros, mas a nossa secretaria 

é sem destaque nenhum. Então eu acho que a gente precisa fortalecer ainda muito para chegar 

a esse patamar.  
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Quais os principais avanços e desafios para a popularização científica da Unemat? 

Acho que vou ficar nos desafios. Os avanços, a gente falou lá atrás: das resoluções 

revistas, da criação da jornada científica em conjunto, isso é importante, pois a jornada era só 

da pós-graduação, agora ela junta os meninos da extensão, do ensino. Aquele é um lugar de 

popularização bastante interessante. 

Mas quais os desafios? Aquilo que volta para a editora ter uma política, ter políticas 

prioritárias na pesquisa, que não temos, ter uma Secom nossa e que também uma parte dela se 

volte para isso. Aí a extensão é muitíssimo importante. E aí a gente chama ela de prima pobre. 

Por que ela é a prima pobre? Precisa pensar na extensão, precisa pensar nos startups, precisa 

pensar no escritório modelo, precisa pensar nas empresas juniores, precisa dar visibilidade, 

senão fica parecendo que a extensão é para cuidar do Siriri e Cururu [dança e canto típicos da 

expressão mato-grossense], com todo o respeito porque tem que cuidar sim da cultura, mas o 

lugar da extensão é o lugar da popularização. A extensão precisa fazer isso, ela precisa ter um 

papel social. Eu acho que, entre tantos desafios, é a extensão ser um lugar da popularização de 

resultados. Trabalhar junto com a pesquisa para jogar no mundo seus resultados. Só que ainda 

tem aquele conceito assim, você faz extensão, mas eu só faço pesquisa. Isso é uma mudança de 

mentalidade. 

O que a gente precisa fazer é, sobretudo, aquilo que você falou: Como é que a gente vai 

pegar tudo o que é produzido e dar visibilidade? E aí você pode pegar na PRPPG um banco de 

teses, maravilhoso, mas quem vai saber? E onde eu faço isso? Em cada pró-reitoria ou faço na 

comunicação um trabalho diferenciado? Não sei como, não. Esse, para mim, é um desafio.  

E aí você que está estudando, vai trazer um pouco mais de knowhow para nós todos. A 

gente também precisa estudar. Eu só quero dizer para você que eu reconheço isso como 

importante, é maravilhoso. Mas se a gente não tiver pessoas que vão atrás, que tomam iniciativa, 

falam “vamos começar por aqui”, não dá para ser enorme, mas dá para começar pequeno. Eu 

espero que você me ajude, nos ajude na Unemat, para a gente ver o que a gente faz.  

Será que o Governo do Estado sabe a dimensão do que nós fazemos? Nem a Unemat sabe. 

Quem sabe o que produz é cada qual que produz no seu cantinho, teses publicadas, indicadas. 

Isso que eu te disse no começo, o tamanho que a gente está, dá para saber mais de nós e isso dá 

uma corporificação para a Unemat, dá musculatura, porque você sai daquele imaginário de que 

aqui se forma professor para dar aula.  
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ANEXO 2.  

Entrevista 2: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Unemat  

 

A instituição possui uma política de pesquisa formalizada? Quais os principais 

objetivos e diretrizes da política de pesquisa? 

A Unemat teve um grande avanço na pós-graduação nos últimos anos. Nós saímos de 

3, 4 programas para, hoje, 10 mestrados acadêmicos, 3 mestrados profissionais, 3 doutorados 

acadêmicos, 3 doutorados em rede. Então existe hoje um forte avanço na pós-graduação. No 

entanto, a pesquisa ainda não conseguiu absorver isso. Na minha opinião, você não trabalha a 

pós-graduação desvinculada da graduação, isso é refletido na graduação na forma de projetos 

e grupos de pesquisa. A graduação e a pesquisa na graduação ainda não absorveram na forma 

de projetos e grupos de pesquisa. A graduação e a pesquisa na graduação ainda não 

absorveram tudo isso.  Então, a ideia nossa é “linkar”, fazer com que as duas áreas, as duas 

diretorias da pró-reitoria comecem a se beneficiar desse avanço da pós-graduação. Então, nós 

temos hoje, como prioritariamente, fazer com que a pesquisa também avance. Ligar as duas 

coisas, ligar a pós-graduação com a pesquisa de graduação, com os alunos de graduação, com 

os professores que ainda não estão na pós-graduação. Para isso a gente tem algumas situações, 

primeiro, institucionalizar comitê científico de uma forma mais robusta para conciliar essas 

duas funções, porque hoje nós temos um comitê científico que está muito mais vinculado às 

decisões de iniciação científica. A gente quer trazer ele para uma discussão mais ampla de 

trabalhar com os grupos de pesquisa, fazer workshop com os grupos de pesquisa, ou seja, 

buscar fazer com que eles planejem para discutir, fazer pesquisa a curto, médio e longo prazo 

e vincular os cursos com suas faculdades e criar essa política lá na faculdade, na medida em 

que a faculdade demande qual política de pesquisa que ela vai ter, como ela vai se organizar 

com relação a essa nova estrutura que a gente tem, que é ter uma pós-graduação- não vou falar 

mais consolidada- mas muito maior, muito mais forte do que a de uns anos atrás. 

A avaliação que a gente tem é assim: a pesquisa na pós-graduação é inerente. Ela já 

acontece onde tem pós-graduação, então ela já está acontecendo onde tem pós-graduação. 

Mas ela ainda não está sendo absorvida lá na base, lá na graduação. Então ainda não existe 

essa relação muito forte. Até mesmo porque ela é nova, cresceu muito rápido e não deu tempo 

de a gente absorver tudo isso. Então a ideia é não barrar novos programas, novas propostas, 

mas fazer com que tanto as novas propostas, como as que já existem, tenham uma relação 

muito mais efetiva com a graduação, com os cursos de graduação, com a base. Senão, a gente 

não vai alcançar aquilo que a pós-graduação também espera, que é evoluir a graduação e os 
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alunos de graduação. A pós-graduação não pode ser desconexa do resto da Universidade. Se 

você não avançar, você não garantir com que os alunos de graduação, professores que 

trabalham só na graduação (os professores novos que estão chegando) tenham essa 

possibilidade de variar, de conhecer novas situações, você não vai ter alunos para alimentar 

os programas de pós-graduação depois. E aí, como você faz a pesquisa que é inerente, que é 

efetiva da pós-graduação, se você não tiver gente para fazer? Então, ela tem que acontecer, ou 

está fadada ao fracasso. 

 

Como você considera que deveria ser desenvolvida a visibilidade institucional da 

Unemat no contexto estadual e nacional? 

Primeiro, a gente deve levar em consideração que a Unemat nasceu com apenas alguns 

cursos de licenciatura, depois ela passa a ter bacharelado, depois nós tivemos algumas 

dificuldades para começar a ter programas de pós-graduação, hoje nós já temos. A Unemat deve 

mostrar para a sociedade exatamente esse novo contexto. Se você perguntar, se fizer uma 

avaliação hoje da sociedade mato-grossense, poucas pessoas vão saber que a Unemat hoje tem 

20 mil alunos, que a Unemat tem praticamente 400 doutores. Quer dizer, as pessoas não têm 

noção do que é a Unemat hoje. A principal possibilidade da Unemat se mostrar para o estado é 

você fazer uma campanha maciça de visibilidade, ou seja, o que é a Unemat hoje, o que ela 

representa no Estado de Mato Grosso. Porque quando você pensa em universidade, a Unemat 

ainda é aquela faculdade, não a universidade que nós somos, e forma professor. Mas a Unemat 

não é mais esse perfil. Não estou falando que a gente não faça isso, mas não é só isso. A gente 

é uma universidade que forma a maioria dos professores do estado, mas ainda formamos 

profissionais de diversas áreas, formamos pesquisadores, formamos profissionais que estão nos 

quadros mais diversos do estado. Acho que isso é a principal ação que a Unemat deve ter, tem 

que se mostrar, deve ter um projeto de Universidade, avaliando com egressos, avaliando suas 

potencialidades, avaliando o que ela apresenta do ponto de vista de programas e situações de 

que a gente está efetivamente participando. Como fazer isso, eu não sei. Isso aí é a parte de 

comunicação, que tem que dar conta. Mas o que a gente precisa fazer, porque ela não tem essa 

visibilidade. 

E eu digo porque eu fui por cinco anos diretor de um câmpus que, dependendo do ponto 

de vista, é o 2º ou 3º maior dessa instituição, que é de Sinop. É uma cidade com um crescimento 

muito rápido, muito acelerado. Ela foi a primeira instituição de ensino superior da cidade. E a 

própria cidade, às vezes, não tem a visão do que a Unemat tem, do que a Unemat representa. 

Então você tem uma universidade que tem os dois primeiros cursos de Engenharia da região 
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norte do estado, Engenharia Civil e Elétrica, você tem a formação de professores na área de 

Matemática, Letras e Pedagogia que, com certeza, formou 90% dos professores da região, você 

tem três áreas de serviços que são Administração, Contábeis e Economia, que não tem em 

nenhuma empresa da cidade e da região que não tenha um profissional da Unemat trabalhando 

e a cidade não conhece a Universidade. Então, alguma coisa está errada do ponto de vista de 

comunicação da universidade. 

 

Quais os principais desafios para o desenvolvimento da pesquisa num estado com as 

características de Mato Grosso? 

Acho que nós temos alguns estágios. Primeiro estágio, eu penso que a própria Secretaria 

de Ciência e Tecnologia já está fazendo isso e avançando em ter um plano para Ciência e 

Tecnologia. Precisamos saber o que o estado pensa para desenvolver em Ciência, Tecnologia e 

Inovação. Se não soubermos isso, nós estamos correndo risco de estarmos andando para o lado 

contrário. Então o estado tem que ter um plano no MT e mais alguma coisa que fale: “olha o 

estado pensa a curto, médio e longo prazo, que nós desenvolvemos isso, ponto. Isso em nível 

de Estado. Feito isso, nós temos que ter a agência de fomento, a nossa FAAP (Fundação de 

Amparo à Pesquisa), fazendo ações direcionadas para que isso aconteça. E paralelo, ou abaixo 

disso, as universidades também pensando na mesma direção. É aquilo que eu falei, você tem 

que trabalhar com os grupos de pesquisa, você tem que organizar a missão de cada câmpus ou 

faculdade, para que a gente possa atingir esse objetivo. A gente tem que estipular uma meta. 

Tem que começar lá em cima. Se você não tem uma meta ampla do Estado, qual é a meta que 

terá aqui embaixo? Você está vinculada à qual estrutura? Então, tem que ser de cima para baixo. 

O Estado define, a FAAP induz e a universidade vai se organizar. Não quer dizer que ela vai 

fazer só isso, vai fazer outras coisas também, mas ela tem metas e precisa chegar lá. Nós temos 

a peculiaridade dela ser diversa, nós temos pesquisadores de várias áreas. Então, para 

desenvolver a ciência, a tecnologia e a pesquisa no estado, precisamos saber o que o estado 

espera da pesquisa do desenvolvimento da ciência, tecnologia e da inovação. Aí a universidade 

vai pensar aqui como ela pode avançar, senão ela corre o risco de ficar abrindo programas de 

pós-graduação por indução ou imersão dos grupos. Determinado grupo de pesquisa, com grande 

produção, querer criar um programa de pós-graduação: é perfeito, mas esse programa vai fazer 

o quê? Vai formar quem? Para quem? Precisamos ter uma realidade, mas quem define essa 

realidade é o Estado, eles estão começando a discutir, e isso é uma vantagem. Eu venho do 

interior de São Paulo e desde que pus os pés na universidade, tínhamos em mente qual era o 

perfil. Está certo, é grande, tem um monte de coisa mas existem algumas missões que estão 
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definidas. “Mas eu quero estudar isso aqui”, que não tem nada a ver. Tudo bem, por conta e 

risco seu. Se você estudar isso, você vai avançar, você tem mais chance de avançar junto com 

o estado, porque você está vinculando a uma cadeia que já existe. O estado de Mato Grosso 

precisa fazer isso, senão a gente não vai avançar, cada um atirando para cada lado e não chega 

ao objetivo nenhum exatamente. 

 

Em quais áreas há maior produção científica na instituição? Existe um perfil da 

ciência produzida nesta Universidade? Existem áreas prioritárias? 

A Unemat ainda tem potencial muito forte para Ciências Humanas e Ciências Biológicas 

ou Ambientais e nas áreas Agrárias. Quando você pensa em Biológicas, Agrárias e Ambientais 

você tem o potencial mais forte, depois as Humanas, a Educação e as Linguagens, que são os 

cursos mais antigos que doutoraram antes, com exceção da Agronomia, que não é um curso tão 

antigo, mas que tem um corpo docente que chegou muito pronto. As outras áreas ainda estão 

no processo de qualificação. Se você pegar as Engenharias que são novas, embora tenha 

chegado gente já qualificada, ainda precisa formar muita gente. A área de Ciências Exatas, no 

futuro, precisa criar produção científica, o que não é uma coisa trivial, já que nós estamos fora 

do eixo de desenvolvimento do Centro-Sul, que não facilita o desenvolvimento nessa área. Se 

você pensar Matemática, Computação, ainda não é tão fácil de fazer desenvolvimento, pois a 

gente está fora do grande eixo desse tipo de desenvolvimento tecnológico. A gente está 

começando ainda. É natural que as áreas Ambientais, Agrárias e Biológicas, que têm um corpo 

docente que qualificou antes, que já veio mais pronto e tem uma produção boa e agora as áreas 

de Humanidades que, na verdade, são cursos mais antigos com professores mais antigos que 

acabam qualificando tanto que os doutorados nossos que estão em processos de consolidação 

do programa são dois na área de Linguagens (Literatura de Tangará da Serra e Linguística em 

Cáceres) e o de Nova Xavantina que é na área de Ecologia. Os outros programas ainda estão 

nadando para poder chegar lá. Eu acho que precisa ainda de um prazo de maturação de pelo 

menos uns 3 ou 4 anos para eles começarem a se organizar, com exceção da Educação que já 

está bem robusto e talvez vá até tentar este ano um doutorado. Vamos ver como as coisas vão 

caminhar.  

Nós ainda não trabalhamos com áreas prioritárias na pesquisa ou algum direcionamento, 

porque o investimento em pesquisa na Unemat ainda é muito voltado para pós-graduação. O 

que existe na Unemat hoje de investimento para pesquisa é praticamente na pós-graduação, ou 

seja, nos programas de pós-graduação exigem recursos extras, não é muita coisa, para auxiliar 

o programa de apoio à pós-graduação, que é o PROAP da Capes. Cada programa tem ainda um 
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recurso extra para manutenção e custeio, para manter o programa, fora isso tem o pró-

equipamentos da Capes, este é para equipamentos só para a pós-graduação. Fora isso tem o 

Finep que pode ser para estrutura ou equipamentos, mas que também é para pós-graduação. 

Para a graduação, o que acontece então, ou a universidade investe e ela tem que investir de 

forma genérica, não dá para falar: ah, vamos investir nas Engenharias ou nas Linguagens. Então, 

a universidade não consegue avançar nesse aspecto de qual área vai ser prioritária. Na pós-

graduação existem investimentos externos, por isso, a gente defende que, se a pós-graduação 

não criar uma relação com a graduação, todos esses investimentos que acontecem na pós-

graduação vão ficar só lá. Eles têm que fluir para a graduação também. Não é possível que a 

gente tenha recursos para equipamentos para a pós-graduação que não possam ser utilizados na 

iniciação científica. Não estou falando nem na graduação de aula, mas que alunos da iniciação 

científica possam ser alcançados, professores possam participar de grupos de pesquisa, projetos 

de pesquisa que utilizam alunos que não sejam só da pós-graduação para poder utilizar toda 

essa estrutura que está sendo construída e montada em função da pós-graduação, senão a gente 

não avança, não chega na base e sem base depois quem alimenta a pós-graduação? 

 

Há estímulo a pesquisas que contemplem questões regionais? 

Não, na verdade hoje a pesquisa funciona da seguinte forma: todos os professores têm 

dedicação exclusiva. A Unemat passou por um processo que só tinha dedicação exclusiva, antes 

de 2008, quem tinha projetos aprovados em agências de fomento externo aí, se você tinha uma 

agência, você entrava com pedido e passava a ter a dedicação exclusiva. A partir de 2008, todos 

os professores conseguiram atingir tempo integral e dedicação exclusiva, que é uma 

característica para toda a universidade. A partir daí cada professor montou seu plano de ação, 

seu plano de trabalho e como ele vai desenvolver suas ações de dedicação exclusiva e tempo 

integral no ensino, na pesquisa e na extensão. Montaram-se projetos, montaram-se ações e o 

pessoal começou a estimular e demandar com suas pesquisas. Mas acontece muito mais em 

função das suas aprovações, do que em função de uma demanda induzida do estado. Por isso 

que eu falo, se você não definir qual é o estímulo, vai fazer essa pesquisa divergente. Você vai 

continuar a sua pesquisa lá da pós-graduação. E eu não vou me preocupar, por exemplo, tenho 

uma formação, mas a pós-graduação é em outra área, mas eu posso migrar, eu posso contribuir, 

mas, se eu não tiver estímulo, se eu não tiver indução, eu vou continuar caminhando aqui. Eu 

não vou dar uma guinada na minha formação, na minha pesquisa, no meu desenvolvimento 

para tentar auxiliar determinada demanda. Ela precisa existir, senão não há resposta, pelo 

contrário, eu vou arrebanhar pessoas para vir comigo, eu já tenho domínio. Faltam ações de 
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Estado. Na minha opinião, nós precisamos ter ações de Estado. Você pega São Paulo, por 

exemplo, a própria Fapesp. Mas a Fapesp hoje, para além das ações básicas que a gente tem 

aqui, que são editais universais, editais de bolsa de mestrado, doutorado, de pós-doutorado, de 

produtividade que são coisas que acontecem lá, ainda existem grandes projetos temáticos. O 

que são os projetos temáticos? São ações do Estado. Olha, eu preciso resolver o problema de 

água. É um projeto temático: caracterização da água ou mapeamento das bacias, mas são 

temáticos. E aí existe um aporte financeiro muito grande, existe a tendência de uma formação 

de rede muito forte para que vários grupos, vários programas, vários pesquisadores tendam a 

convergir para resolver um problema. Não sei se a gente vai chegar nesse nível ou quando 

vamos chegar nesse nível, mas precisamos caminhar. Depois da implantação do TIDE, houve 

fortalecimento da pesquisa, sim. Você aumentou o número de projetos de pesquisas, porque os 

professores são obrigados a desenvolver atividades de pesquisa. Eles recebem para isso. Agora, 

então, independente da forma como as coisas caminham, o que acontece é que os professores 

começaram a institucionalizar os projetos do tipo demanda espontânea, que são aqueles projetos 

que o professor coloca e, para fazer a pesquisa, não precisa de financiamento. Se tiver 

financiamento bem, vai ser melhor, mas se eu não tiver financiamento, faço. Pesquisa de base 

não precisa de tanto financiamento. Pesquisa bibliográfica, principalmente na área das 

humanidades e tal, você consegue fazer pesquisas importantes sem ter tanto financiamento 

assim. E as condições que você tem na universidade, como o próprio salário, condição de 

internet. Hoje a universidade tem 8 programas de pós-graduação, e nós temos acesso a todos os 

periódicos da Capes. Isso é uma política nacional sem volta, sem igual. Tem país em que as 

pessoas ficam boquiabertas com o que a Capes gasta com os periódicos, com assinatura de 

periódicos. O artigo, por exemplo, se eu tentar acessar ele fora de casa, eu vou pagar 40 dólares, 

cada artigo aqui dentro é aberto. A Capes proporciona isso. O Brasil possibilita isso às 

Universidades que têm pós-graduação, quer dizer, a pesquisa de ponta pode acontecer. Ele pode 

trabalhar nisso. O que falta é a gente dar uma chacoalhada talvez nos professores, estipular 

metas, ou seja, fazer com que os pesquisadores trabalhem de forma mais coletiva e menos 

individual. Aí você consegue falar quais são as áreas e quais são as linhas, definindo qual 

professor vai trabalhar com cada uma delas e fazer transitar entre elas também.  

 

Há registros sobre o depósito e registro de patentes na Unemat? Quais ações para 

estimular o registro? 

Tem estímulo, mas a gente está começando. É um processo. Nós temos hoje quatro 

depósitos, mas é um processo demorado até registrar. Não sabemos quando vai acontecer. 
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Registro [de patente] não tem nenhum. Mas nós temos uma área que é o NIT [Núcleo de 

Inovação Tecnológica], tivemos um investimento muito bom para fortalecer. Um professor 

técnico que é supervisor do NIT, que hoje está em Barra do Bugres, mas ainda vamos trazer ele 

pra Cáceres. Vai vir para cá, tem um professor que vai assumir. Ele está terminando o doutorado 

agora.  

 

Há política de qualificação docente? 

Na universidade hoje existe uma política relativamente pesada para qualificação, tanto 

que nós temos um número muito forte de professores afastados. Só para você ter uma ideia dos 

números: você tem hoje 63 professores afastados para doutorado, sete professores afastados 

para mestrado e 10 professores afastados para o pós-doutorado. Ou seja, nós estamos como um 

número relativamente grande de professores afastados. Cada professor desses, considerando o 

custo que existe com afastamento, que você tem que botar um substituto, tem como pagar o 

salário do professor. A universidade tem uma política que eu considero muito importante para 

a qualificação docente. 

 

Especificamente no tocante à difusão científica, existe um balanço das principais 

ações/projetos executados para popularização da ciência em âmbito estadual? 

Não. Eu acho que ainda não existe uma avaliação muito coerente sobre isso nessa área. 

A gente ainda precisa avançar bastante. Por exemplo, a própria FAAP, três anos atrás, lançou 

alguns editais que eram extensão com interface com a pesquisa. Depois teve um crescimento 

da FAAP junto com CNPQ no edital específico chamado de Museus e Difusão de Ciência e 

Tecnologia, nós tivemos até um projeto aprovado neste ano nesse Edital. É bacana, mas eles 

não tiveram uma avaliação mais rigorosa de quanto eles avançaram ou não. Tem que melhorar 

um pouco a nossa relação de Ciência, Tecnologia e popularização da Ciência e Tecnologia, que 

não é o mesmo. Porque na Unemat, como ela tem essa relação com o estado e o próprio estado 

ainda não conhece direito a Unemat. Como é que você faz a popularização da Ciência e 

Tecnologia se você ainda precisa se apresentar? Vou dar um exemplo claro: a professora Ana 

[Di Renzo, reitora] tem uma coordenação com o secretário [Estadual de Educação], eles estão 

tentando costurar uma boa relação para que os alunos de escolas públicas do estado conheçam 

e saibam que podem vir para a Unemat. E boa parte deles não sabe que podem ir para a Unemat, 

tem vários cursos que podem agradá-los, que a Unemat tem uma estrutura pública, que existem 

auxílios e bolsas alimentação e moradia para os alunos. A Unemat não tem moradia e não tem 

restaurante universitário, mas propicia auxílio para moradia e para restaurante que pode ajudar 
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os alunos, tem um corpo docente qualificado, já relativamente qualificado, tem possibilidades 

de pesquisa, de mestrado e doutorado. Essas coisas estão sendo feitas, e assim você começa a 

criar uma relação de popularização, demonstrar que muitas coisas estão acontecendo, lá na base, 

nas escolas. Outro exemplo, estava conversando na Fapemat, quando nós vamos começar a 

discutir a implementação de bolsas de iniciação científica júnior para alunos do Ensino Médio, 

trazer o aluno do ensino médio para dentro da universidade. Eu tive a oportunidade de conhecer 

o Museu do CNPQ, aonde por 3 anos, alunos bolsistas de escolas públicas de Ensino Médio 

participaram do centro de popularização e difusão de imagens orbitais. Esses dois alunos que 

ficaram três anos conosco lá, a mudança deles foi algo extraordinário e eles recebiam uma bolsa 

de R$ 161, mas você precisa ver o prazer deles de ir. Eles tinham que dar cursos para a escola, 

porque era difusão, popularização. Foram feitos cursos de formação e eles davam cursos para 

os professores deles, com acompanhamento de dois alunos de graduação e dois professores de 

Ensino Médio. Mas eles davam curso para os professores deles. Era um momento de formação 

para os professores, como as imagens orbitais poderiam ser usadas para várias áreas, nas outras 

situações. Hoje, um faz Medicina na UFMT de Sinop, Engenharia e outro faz Engenharia de 

Automação. Bom, isso é um exemplo de como a gente pode avançar mais. Nós temos 

Olimpíadas de Matemática, de Português, de História, Física, Química, Astronomia, e aí você 

faz o quê com esses alunos? Ainda não existe alguma relação que tenta trazer esses alunos para 

fazer iniciação Júnior. Nós tínhamos proposto porque que a Unemat não faz uma relação com 

a SEDUC em convênio com a FAAP para trazer esses alunos? A Unemat também tem as suas 

Olimpíadas faz 10 anos, em Barra do Bugres, Sinop e Cáceres, é assim quero ver a universidade 

se mostrar para comunidade também. 

 

Há dados sobre investimentos do setor privado em parceria com público e/ou ações 

nesse sentido? 

A gente quer criar uma relação muito mais forte com empresas, com a iniciativa privada. 

Senão nós não vamos avançar. Também a universidade precisa se desencastelar ou a gente 

revisa a nossa relação com a iniciativa privada, ou a gente está fadado ao fracasso. A nossa 

relação com a iniciativa privada, não diria que está desorganizada, ela ainda não está 

regulamentada da forma que precisa. Tanto que essa é uma das missões do NIT nessa gestão: 

reorganizar essas parcerias, criar incentivos para pesquisa para desenvolvimento. Mas são ações 

pontuais, elas acontecem, com as hidrelétricas, com instituições que requisitam a universidade, 

mas ela ainda é pontual, empresa e determinados elementos ou determinados grupos dentro da 

universidade para produto, ela não é para desenvolvimento ainda de Ciência, Tecnologia e 
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Inovação. Ela não é parceria ainda, não tem o padrão de Startup, ela não tem o padrão de parque 

ou núcleo de desenvolvimento tecnológico. É nisso que a gente quer avançar. Mas ela já 

começa. Temos já em Alta Floresta um pessoal que faz levantamento de coleções que as 

hidrelétricas precisam para poder ter o EIA/RIMA [Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de 

Impacto Ambiental]. Existem algumas áreas em Sinop em que a Engenharia Civil trabalha com 

empresas para fazer alguns testes, existe muita consultoria, existe uma relação com Tangará da 

Serra, o pessoal da Agronomia com a Famato. Coisas desse tipo, mas elas ainda são pontuais, 

elas ainda não fazem parte do rol de atividades que eu acho que o NIT deveria ter. Essa parceria 

com o setor privado foi vista por muito tempo negativamente dentro da Universidade. Eu 

particularmente fui acusado de privatizar a universidade, quando discuti isso nesse molde: 

“Você é louco, você está privatizando a universidade”! Tem que entender que a universidade é 

pública, gratuita, mas não vai deixar de ser. Acontece que a universidade precisa encontrar 

parcerias, e eu acho que a iniciativa privada deve isso para a universidade. Porque os 

profissionais que nós formamos aqui não vão somente trabalhar no serviço público e, se eles 

não vão para o serviço público, é muito fácil para a iniciativa privada receber profissionais 

altamente qualificados pela Universidade sem gastar um centavo com isso. Então, a gente 

precisa repensar essa relação, precisa repensar mesmo porque, quando nós começamos a formar 

as primeiras turmas de Engenharia Civil em Sinop, todo mundo corria atrás de Engenheiros 

formados. Só que ninguém, nenhuma empresa, nenhuma construtora, empreendimento para 

fazer loteamentos foi lá perguntar para a Universidade: “nós queremos que vocês tenham 

profissionais que saibam mexer com determinados softwares. A gente quer discutir uma 

parceria para deixar o software aqui dentro e os profissionais saírem daqui sabendo fazer”. Isso 

ninguém vai fazer, ele só vem com problema: “o professor, os profissionais de vocês não sabem 

usar determinados equipamentos”. Mas ninguém vem discutir como é que a gente faz uma 

parceria, como é que a gente faz uma doação para Universidade. Porque a gente precisa que os 

profissionais também saiam qualificados nesse sentido. Isso não acontece. A universidade 

precisa redescobrir essa relação. Hoje a universidade pública é cara, ela é muito cara para o 

estado. Se você pensar nos outros países, todo mundo está pensando isso. A universidade 

pública costuma ser uma estrutura muito cara. Ela precisa existir, senão a gente não avança. 

Nos outros países desenvolvidos, têm universidade pública para fazer ciência de base, 

desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. Como é que essas relações acontecem? 

Com iniciativa privada. Ela não pode só ser dependente do Estado, nós precisamos criar outros 

mecanismos. Não sei ainda como fazer, mas precisamos criar e eu acho que uma das metas que 

o NIT tem nessa gestão é regular e organizar essas relações. 
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A instituição possui um planejamento ou política que norteie a divulgação das 

pesquisas e eventos científicos aqui produzidos? 

Sim, nós temos algumas ações que nós estamos tentando discutir agora. Estou assumindo 

há 5 meses a Pró-reitoria, então, tem um trabalho que eu respeito muito da professora Áurea 

[Ignácio, ex-pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação]. Eu falo que não teríamos o avanço que 

nós tivemos na pós-graduação sem a prof. Áurea. Tem que dar mérito a quem tem mérito. Mas 

o trabalho que a gente tem é organizar ou reorganizar editora, reorganizar as nossas revistas e, 

mais do que isso, os próprios planejamentos dos grupos de pesquisa focados. Como é que vai 

ser feita essa divulgação da sua produção, você faz em papers, revistas científicas, mas a 

divulgação mesmo, como é que nós vamos organizar saída dos professores para eventos, como 

é que nós vamos organizar eventos próprios da Universidade, como é que como é nós vamos 

trabalhar a divulgação da Universidade, do que se produz na universidade para que a 

comunidade saiba disso, nós temos uma preocupação. 

São duas coisas distintas, uma é a divulgação da produção científica, que é feita via 

revistas indexadas, papers que são publicados em revistas de produção científica, se você não 

publicou você não produziu essa é uma visão que se tem, com exceção das áreas de inovação, 

que você tem patentes a grosso modo. Hoje é a produção científica sua é de acordo com seu 

nível de publicação. Acontece que essas publicações são revistas indexadas da área 

extremamente qualificadas para aquele grupo, não é essa revista que faz a divulgação, que faz 

a popularização. Aonde é que você faz a popularização da ciência? Você tem duas ações, pensar 

numa política para que os nossos professores possam divulgar seus resultados, que é uma 

relação de troca com a comunidade científica, e a outra é você criar eventos na própria 

universidade aonde você também cria esse tipo de comunicação, mas você também cria uma 

relação com a comunidade, e outra é projeto de extensão. Quais são as atividades de extensão 

que nós queremos hoje para Universidade, isso é importante é assim que faz a ponte. 

 

Você considera que as ações de popularização/ divulgação da ciência contribuem 

para projetar a imagem da Unemat? 

Com certeza. Uma popularização mais robusta mais é, no meu ponto de vista, a forma 

mais efetiva de se projetar a imagem da universidade. Agora nós não temos ainda um nível de 

produção que chegue nesse ponto. Nós precisamos ainda avançar bastante. É o que eu falei: 

como a universidade ainda é nova, ela passa por etapas, ela passou por uma etapa de 

consolidação da graduação, agora está passando por uma etapa de consolidação da pós-

graduação e agora a gente precisa numa terceira etapa: linkar essas duas vertentes e na ligação 
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dessas duas vertentes você tem outra que é a divulgação. Mais uma vez, eu volto a colocar, 

quantas pessoas sabem que a universidade tem tantos programas de pós-graduação? Desafio as 

pessoas a saberem. Se você pegar as formas de comunicação que existem, jornais, revistas, o 

pessoal sempre cita aquelas mais tradicionais, a gente ainda não chegou a ser tradicional, isso 

dentro do estado, não estou falando fora do estado. 

 

Você acredita que as ações conjuntas de comunicação entre as instituições de 

pesquisa contribuem para uma projeção maior da imagem do estado como produtor de 

C&T? 

Eu sou um dos defensores do fórum criado com as instituições públicas do Estado, foi 

criada a Carta de Cáceres, entregue ao Governador. Eu acho que entre as ações, na carta tem 

isso, é a proposição, não só o que se espera do Estado de Ciência e Tecnologia, mas como as 

universidades que produzem essa Ciência e Tecnologia estiverem focadas ou induzidas por uma 

política de estado, apresentem isso para a sociedade. Isso é fundamental, por exemplo, todo 

mundo sabe em São Paulo o que é o Conselho de Reitores das Universidades porque eles 

pensam juntos certas ações, criou-se uma universidade virtual em São Paulo, que é com ações 

das 3 universidades. A gente precisa avançar nisso. Lá são 3 estaduais, aqui a gente tem uma 

estadual, uma federal e um instituto, mas nada impede de fazer essa discussão. Nós tivemos 

semana passada no fórum da Abruem, que é Associação Brasileira dos Reitores das 

Universidades Estaduais e Municipais, e conversando com a reitora da Universidade Estadual 

do Rio Grande do Sul, ela coloca que toda última terça ou quinta do mês existe uma reunião 

com os reitores das Universidades Públicas do Rio Grande do Sul, sejam elas federais ou a 

estadual, e a bancada federal de deputados e senadores, para discutir ações que fortaleçam as 

Universidades. Só para se ter uma ideia de como as coisas são tratadas, e como nós estamos 

tratando. Discutir uma política de como essas representações políticas olham para 

universidades, sejam elas federais ou estaduais, e como eles atuam para que essas políticas 

sejam muito mais de fortalecimento. Aqui a gente tem que ficar correndo atrás das nossas 

representações. 

 

Há iniciativas para sensibilizar pesquisadores da instituição para a importância da 

divulgação científica? 

Primeiro tem que deixar bem claro para eles da diferença do que é divulgação e produção. 

O pessoal acha que é porque eu fui no congresso, ou vou criar um congresso, estou fazendo 

produção. Calma lá, produção, para que seja importante para o programa de pós-graduação, 
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para mensurar a sua produção, ela é um pouquinho diferente. Mas você não pode negligenciar 

a divulgação, você não pode negligenciar que é apresentar aquilo que você produz, primeiro 

para sua comunidade, isso acontece em eventos, congressos. Depois transferir isso numa 

linguagem acessível para a sociedade. Aí a gente precisa ter uma política junto com a 

coordenadoria de comunicação, junto com um projeto mais amplo, para se fazer. Isso acontece 

normalmente no projeto de extensão, mas como na verdade os professores da Unemat têm todos 

TIDE, todos eles colocam como ações de pesquisa e extensão uma parte que é a divulgação, 

mostrar isso, às vezes de forma um pouquinho confusa, mas sabendo que faz parte das 

atividades do tripé ensino, pesquisa e extensão, também a divulgação. Ela está dentro da 

extensão e da pesquisa, que tem um impacto direto no ensino. Então, ela permeia as três 

situações. Na prática o professor acaba fazendo isso, talvez um pouco confuso para saber que 

ele está fazendo isso, mas ele tem essa noção que tem que produzir, tem que publicar.  

 

Como é a disponibilidade dos pesquisadores para o trabalho de interação com a 

imprensa, há resistência?  

O pessoal gosta de mostrar os resultados. Eu acho que precisaria ter projetos mais efetivos 

de divulgação, de mostrar o que se faz. A gente quer criar um catálogo de grupos, a gente quer 

organizar os nossos projetos de forma mais visível, mostrar melhor essa situação para a 

comunidade, mas não existe resistência. Os pesquisadores gostam de ser valorizados, de 

mostrar o que estão fazendo, para que as pessoas saibam que existem coisas boas acontecendo 

dentro da universidade.  

 

Há destinação do orçamento da instituição para divulgação científica? 

Na verdade, o que existe é um orçamento para a comunicação, para o setor de 

comunicação. E aí existe uma determinação da reitoria hoje que o setor de comunicação invista 

e vá atrás da produção, daquilo que está sendo feito, para que a gente tenha uma divulgação 

muito mais ampla das nossas ações. Paralelo a isso, nós estamos pensando, mas isso seria para 

o próximo orçamento, no auxílio na participação de eventos.  

 

Quais os principais avanços e desafios para a popularização científica na instituição? 

Eu vou falar de pouco tempo e fazer uma avaliação passada. Quando você aumenta o 

número de programas de pós-graduação, inevitavelmente você vai fazer popularização, você 

vai divulgar. Eu acho que isso é inevitável acontecer. 
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Você aumentou o número de doutores, você aumentou a qualificação dos professores, 

então isso não tem como evitar de acontecer. No entanto, o desafio agora é você organizar essa 

divulgação e deixar essa divulgação de uma forma mais institucionalizada, ou seja, a própria 

produção científica, projetos e tudo mais, cria relatórios, cria resultados, mas que estão 

encastelados. Como você mostra isso para comunidade é um desafio maior que você tem pela 

frente, até mesmo porque se nós não fizermos isso, a gente não vai conseguir alcançar aquilo 

que é um objetivo da Pró-reitoria, que é linkar a pós-graduação com a graduação. Quando você 

fala em divulgação ela não é só para a comunidade externa, ela é para comunidade interna 

também. Eu preciso mostrar para os meus alunos de graduação, lá no 1º e 2º semestres, que 

existem doutores trabalhando com coisas que eles podem chegar a trabalhar. Se eu não fizer 

isso, a universidade cria um buraco e como é que se avança? Então você tem que pavimentar 

essa ponte e esse é um desafio enorme. Como eu chego lá eu não sei, mas é um desafio. 
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ANEXO 3.  

Entrevista 3: Setor de Comunicação da Unemat  

 

 

A instituição mantém organizado e sistematizado um banco de informações sobre 

seus pesquisadores, objeto de pesquisa e resultados? 

Começamos a construir agora o banco de fontes. Estamos começando a construir, na 

verdade. Como está sendo feito esse banco de fontes? Começamos pela Pró-reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação, solicitando o nome de todos os projetos cadastrados, institucionalizados e, 

com base nesses projetos de pesquisa, e checando junto ao Lattes dos professores, estamos 

construindo esse banco de fontes. E esse banco de fontes, inclusive, está alimentando o blog, o 

portal do blog da Rede de Divulgação Científica (RDC). 

 

Em quais áreas há maior produção científica? 

Não. Nunca foi feito um perfil da ciência, o que a gente sabe é que, até por conta dos 

mestrados e doutorados, existe um foco grande nas áreas de Meio Ambiente, Ecologia, 

Agrárias, pelo próprio número de mestrados e doutorados que existem, também áreas de 

Humanas e Linguagens. A gente acredita que seja maior nas áreas de biodiversidade, até pelo 

número de programas aprovados, já consolidados. Tem 3 doutorados aprovados: o de Ecologia, 

o de Linguística e o de Estudos Literários. Mestrados tem 10. E aí, se você pegar as áreas dos 

10 tem: Ciências Ambientais, Produção Agrícola, Ecologia, Ambientes de Produção Agrícola, 

Biodiversidade dos Sistemas Agro-amazônicos, o de Geografia, que caminha por essa área 

também, então grande parte está nessa área. 

 

A instituição possui um planejamento ou política que norteie a divulgação das 

pesquisas e eventos científicos aqui produzidos? 

Também não, não temos planejamento. À medida que tem, que chega, a gente produz. 

Não tem um calendário fixo, por exemplo, está sendo organizada este ano a jornada que 

acontece de dois em dois anos, Jornada Científica, que é o maior evento de Divulgação 

Científica da Unemat, com todos os acadêmicos e tal. Vai ser no final de setembro, mas não 

tem sempre uma data fixa, cronograma certinho. Você não tem esse controle nem na pós-

graduação. Por exemplo, se você pegar todos os mestrados agora, vão ser 10, com 10 alunos 

por curso, seria o mínimo de 100 projetos a cada ano. É muita coisa de produção. O que é 

projeto de pesquisa em diferentes áreas? Se você considerar os 3 doutorados, seriam 30. Sem 
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contar os Conic, os Pibid, os outros projetos de extensão, quantos demandariam e têm um 

volume grande de informação, que não é divulgada. Porque, muitas vezes, a gente ficar 

sabendo. O professor lembra que é importante divulgar, ele manda ou alguém fica sabendo, por 

acaso, comenta e tal e isso gera uma pauta. Mas tudo assim muito solto não existe um roteiro, 

não existe também a preocupação de mandar, de informar o que está sendo produzido, e como 

a equipe é reduzida, não dá tempo de ir em cada departamento para cavar pauta. 

 

Quais os principais públicos de interesse da divulgação científica da instituição? 

Como não existe um posicionamento, a gente não tem um público definido. A gente 

entende o público externo, porque quer se fazer conhecer enquanto instituição, e não existe um 

público definido. 

 

Quais os canais de comunicação utilizados externamente para divulgar as pesquisas 

desenvolvidas? 

Não tem nenhum específico. Manda para a imprensa de forma geral, mas não tem assim 

nenhum cadastro de veículos especializados. Quando tem uma pauta legal, que você sabe do 

veículo e conhece o veículo, liga, comenta e conversa, apesar de no estado não existir uma 

mídia segmentada. Então você não tem veículos especializados. Tem a Fapemat Ciência, que é 

uma assessoria da UFMT. 

 

Quais os principais instrumentos e canais de relacionamento utilizados para a 

divulgação científica na instituição? 

Tem a produção da revista, que já está formatada, chama Eureka. Tem projeto gráfico já 

pronto, formatação, sessões divididas. O que falta para produzir a revista é começar a visitar os 

câmpus para levantar essas pesquisas. Pelo menos, nessas visitas, a gente vai começar a ter esse 

contato para poder depois fomentar a produção desse material. A proposta dela é ser 

quadrimensal, três edições ao ano. A revista não teria um número de páginas definida, 

justamente porque depende do material [colhido nos câmpus]. Ela tem definidas as sessões, 

porque a gente não sabe que tamanho que vão dar as matérias, então a gente não quis ter um 

limitador de página, porque, às vezes, a matéria rende 3, 4 páginas, às vezes rende duas. Então, 

é para não ter um limitador de páginas. Mas a gente teria definido quantas matérias seriam, por 

exemplo, eu não lembro exatamente agora, mas seis matérias de pesquisa, duas de extensão, 

uma de ensino, uma sessão para entrevistas com algum pesquisador, uma de cartas e avisos de 

eventos ou alguma coisa de agenda e algumas outras coisas. Então ela tem definidas as sessões 
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e o número de matérias. Teria espaço para artigos científicos, por exemplo, no caso de artigos 

científicos colocaria numa parceria com a editora para que pudesse passar por um conselho 

editorial, porque ela teria ISQN, apesar de ser jornalística, para poder valorizar inclusive essa 

produção. 

 

Há iniciativas para busca de aproximação com mídia ou qualificação da cobertura 

científica? 

Não tem nada de iniciativa nesse sentido. Por exemplo, não tem uma proposta de 

workshop, para treinamento, esclarecimento de divulgação ou de aproximação. Não existe hoje, 

e nem tem planejada a médio e longo prazo, uma tentativa, por exemplo, de como colocar a 

Unemat na mídia, de aproximar ou de produção de um evento específico, também pela falta de 

recursos e de gente para produzir. Até porque, você teria que trazer pessoas de fora, uma pessoa 

de interesse para capacitar. A proposta de melhorar isso seria termos mais jornalistas, para 

atuarem diretamente nos câmpus. Não existem jornalistas em todos os locais, na realidade, o 

único câmpus que tem jornalista é o de Alto Araguaia, que tem um profissional técnico para a 

função de jornalista, nenhum outro. 

 

Há iniciativas para sensibilizar pesquisadores da instituição para a importância da 

divulgação científica? 

Para sensibilizar os pesquisadores, a Unemat está construindo um Fórum de Gestores. 

Nesses eventos que a Reitoria propõe, estamos solicitando espaço, um canal para realização de 

media training, para explicar a importância do que é, para mostrar. Por que você traria esses 

pesquisadores ou gestores reunidos. Então, nesses eventos, a gente solicitou que pudesse, 

mesmo que não consiga trazer alguém de fora, nós mesmos poderíamos fazer. A gente solicitou 

isso para a Secom [Secretaria Estadual de Comunicação] e a Secom disse que poderia contribuir 

com profissionais e, eventualmente, arcar a vinda de alguém para poder ministrar esses 

treinamentos. 

 

Existe empenho para desenvolvimento de ações e pesquisas conjuntas entre 

instituições de Mato Grosso? 

Sim. Nesse sentido foi criado um Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior de 

Mato Grosso que reúne então a UFMT, a Unemat e o IFMT. É um fórum permanente. Esse 

fórum foi um convite da reitora da Unemat para os outros reitores, de constituir um fórum das 

três instituições que pudessem pensar a qualidade de ensino e apresentar propostas, discutir isso 
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junto ao governo, como instituições públicas, visando à qualidade do ensino, de divulgação de 

pesquisas e de tudo mais. O primeiro encontro e a constituição do Fórum foram aqui em 

Cáceres. Os reitores vieram, os pró-reitores vieram das três instituições, os três instalaram e 

criaram o Fórum. Está em fase de construção de Regimento Interno e apresentaram uma carta, 

que iriam entregar para o Governador, dizendo: olha, as Instituições Públicas de Ensino 

Superior de Mato Grosso querem contribuir com a discussão da qualidade da divulgação 

científica e tudo mais. Nós temos condições de contribuir nesses pontos, nós queremos pensar 

uma educação por esse caminho, desde a educação básica para melhorar os índices. Íamos 

apresentar um documento e só faltava isso, é essa a proposta desse fórum, que foi instalado aqui 

em fevereiro [2015]. Eles iam levantar, por exemplo, que as instituições públicas têm tantos 

programas de pesquisa, tantos programas de pós-graduação, já formaram quantos mil alunos, 

iam fazer um levantamento dentro dessas instituições para mostrar a força das três instituições 

juntas, a presença delas em tantos municípios do estado. Se a Unemat sozinha já é forte, a 

UFMT sozinha já é forte, o IFMT sozinho já é forte, imagina os três juntos, pensando juntos e 

colocando essa discussão. Eles ficaram de marcar uma agenda com o governador para entregar 

isto. 

 

Você acredita que as ações conjuntas de comunicação entre as instituições de 

pesquisa contribuem para uma projeção maior da imagem do estado como produtor de 

C&T? 

Eu acho que contribui. Eu acredito que vai contribuir inclusive aqui, porque outro dia, 

por exemplo, os professores vieram me procurar e falar: “a gente quer divulgar, na Fapemat, 

Ciência”. Então já começam a perceber que são instrumentos importantes, ainda não acontece 

muito, mas já é bacana. E o outro pesquisador começa a divulgar por lá, e eles perguntam: “Por 

que lá sai e aqui não sai”? Eu explico que lá eles comunicam, se você não avisar o que está 

sendo feito não tem como haver divulgação. Eu acho que contribui, sim, e vai melhorar a nossa 

comunicação e mostrar o estado como um produtor de conhecimento. 

 

Como avalia o espaço da mídia local/nacional para as pesquisas realizadas no 

estado? 

Na mídia nacional, no que diz respeito a Pantanal, meio ambiente, produção agrícola, sai 

bastante, mais até do que na mídia local. Dá mais espaço, na mídia nacional, do que é produzido 

no estado com relação a esses temas, a esse foco específico, porque Mato Grosso ainda é visto 

de uma forma geral como um estado que é produtor ou reserva natural. Você tem que preservar 
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o Pantanal e a Floresta Amazônica. Na mídia estadual, o nosso espaço ainda é pequeno, faltam 

veículos segmentados. Às vezes, a estadual repercute o que saiu na nacional, por exemplo, foi 

publicada na Folha de São Paulo uma matéria sobre isso, aí a mídia estadual repercute o que 

saiu de lá, mas não foi gerado aqui. A produção é feita mais nacional do que aqui. 

 

Quais os principais avanços e desafios da divulgação científica na instituição? 

A gente ainda tem que começar tudo. Eu acho que o avanço seria começar a Divulgação 

Científica. Eu acho que o principal avanço e desafio, exatamente, é começar a construir, 

começar a discutir, como estamos fazendo. É abrir uma picada no meio da floresta, porque até 

virar uma estrada leva tempo. Existe uma vontade, eu acho, que o fato da Reitoria sinalizar que 

quer o foco da comunicação na divulgação e na produção de conhecimento, do que é produzido 

aqui, ao invés de priorizarmos a gestão, muda o direcionamento. Isso eu acho que já é um 

caminho. Dá, pelo menos, os instrumentos. Na hora em que você muda, o foco não é mais o 

gestor, e sim, o conhecimento, o que é produzido já começa a melhorar. Já é uma novidade, 

mas aí os desafios são todos. Se existe essa diretriz, vindo da própria Reitoria. A Ana [Di Renzo, 

reitora] tem falado em todos os encontros que quer dessa forma. E ela disse: “se os câmpus não 

mandarem, vocês me falam, porque na hora que vierem reclamar eu já respondo: vocês não 

estão contribuindo, vocês não mandam o que a gente pede. Eu assino junto, eu faço por aqui a 

determinação, não precisa sair de vocês. Eu assino e endosso, como uma determinação”. Tanto 

que foram encaminhados ofícios para que eles fizessem um levantamento preliminar dos 

projetos já consolidados, para que, quando a equipe de jornalismo chegasse, esse processo fosse 

agilizado, a gente já teria uma agenda certinha. A gente pode chegar e dizer que isso foi 

mandado assim por determinação da reitora, uma determinação superior, vamos ver como isso 

vai ser, vamos começar a colher esses frutos. Vamos começar a experiência pelo Câmpus de 

Nova Xavantina. Foi estrategicamente pensado por lá porque numa rota você tem que ir para 

Nova Xavantina, não é uma cidade de passagem. Então você vai, faz experiências e vê como é 

que vai ser, aí tem tempo de consertar. Agora, imagina você ir para Alta Floresta, você tem que 

passar por Sinop, Colíder, Juara e se você errou, você errou em todos. Você não tem como 

avaliar. Além do mais, Nova Xavantina é um local que tem produção grande, tem mestrado, 

tem doutorado instalado, tem centros de pesquisas, laboratórios e tem um quadro qualificado 

de doutores. Então, a gente vai lá para ver o que vai render. E a gente traz isso e analisa o que 

foi erro, o que foi acerto, e aí a gente traça as expectativas para os outros locais. 
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ANEXO 4.  

Entrevista 4: Reitoria UFMT 

 

A instituição possui um planejamento ou política que norteie as ações de pesquisa e 

sua maior visibilidade? 

A universidade tem como função a produção e a socialização do conhecimento. E essa 

socialização ela se dá por meio de publicações pelo ensino, pela extensão, por seus canais, como 

as revistas e jornais, que ela tem para fazer circular essas informações. Além dos canais que 

cientificamente são utilizados pelos autores das produções, que são mais específicos que 

circulam no meio mais acadêmico. 

Mas eu acho que as Universidades têm que ter a preocupação, não só de possibilitar a 

ampliação desses canais no circuito acadêmico, mas também trabalhar no sentido de que haja 

essa circulação e publicização também para setores da população em geral. O que significa a 

necessidade de você ter uma ciência, não digo popular, mas cujos resultados possam ser 

compreendidos pela população, independentemente de ser ou não especialista naquela área. 

Isso não é fácil de fazer.  

A Divulgação Científica tradicional já é conhecida e exercitada pelas universidades há 

muito tempo. Geralmente são canais que os próprios professores pesquisadores buscam e as 

universidades também, através de seus convênios de cooperação com outras universidades. E 

aí, nessa possibilidade de interação, de intercâmbio, entre universidades, entre cientistas, entre 

pesquisas, entre redes, aparecem também esses novos canais de divulgação e publicação dessas 

produções. Geralmente, o pesquisador tem como uma das suas funções, buscar esses meios de 

divulgação. A universidade apenas apoia. Qual é o apoio que temos dado? Nós criamos uma 

linha de financiamento para dar apoio na tradução de papers par o inglês, que geralmente é a 

língua que nós temos disponível, nós criamos uma linha editorial que através da nossa editora 

busca também dar suporte para os pesquisadores. Então, nós tivemos, de 2014 para 2015, 

aproximadamente 100 obras. Também criamos uma linha editorial para revistas eletrônicas, 

que é um meio hoje bastante importante e que não exige financiamento muito forte, além 

daqueles das páginas, da organização da revista, do e-book que a gente faz. A editora tem uma 

linha só para isso. A gente tem revistas nos programas de pós-graduação que são meios também 

que nós utilizamos para a divulgação, isso no viés da comunidade acadêmica, no contexto do 

mundo acadêmico.  

Agora, para a população de um modo geral, nós temos a TV universitária, que é um canal 

que a universidade utiliza muito, os pesquisadores falam das suas pesquisas, dos resultados, nós 
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temos a criação de revista de ciência, a gente fez alguns números, tem o Fapemat ciência e o 

UFMT ciência. Mas o problema nosso é o financiamento, porque não é fácil você ter 

financiamento para essas publicações. Então, todo ano a gente tem que buscar garantir isso. O 

outro veículo que pode ser usado também é a rádio, essa parte da divulgação da ciência de forma 

mais aberta, mais popular. Nós criamos também jornal de circulação interna - também tem essa 

possibilidade de abranger um público maior - e tem a fundação Uniselva, que também tem a 

revista que tem bastante essa preocupação de dar apoio para as publicações, dizer o que está 

sendo feito, os resultados. 

 

Quais as metas para o desenvolvimento da C& tecnologia da UFMT a curto, médio 

e longo prazos? 

A ciência da UFMT, e acho que na maioria das universidades, é desenvolvida pelos 

programas de pós-graduação. É ali que se dá, realmente, o desenvolvimento da pesquisa. Existe 

praticamente um ou outro professor que pode fazer isso. Mas é praticamente na pós-graduação, 

que realmente tem compromisso com a publicação, porque você tem que cumprir metas 

estabelecidas pela Capes. E essas metas não são tão simples, elas são ambiciosas. Nós temos os 

programas de fomento de pesquisa dentro da Universidade, principalmente para os iniciantes. 

Nós temos uma verba que vai para aquele pesquisador que está começando, que ainda não tem 

como concorrer aos editais externos. Porque a pesquisa na universidade não é feita pelo 

financiamento das universidades, ela é feita pelo financiamento das agências, seja estadual, 

federal, internacional, então são aí as captações. Mas nós temos uma linha financiada por nós 

para o professor que está iniciando, um edital da universidade, e este edital também prevê a 

publicação. Ele pode gastar o recurso que ele tem com a publicação.  Nós temos as bolsas Pibic 

que são financiadas pelo Governo Federal, e temos também as bolsas que são dadas pela 

Universidade, que não são em número tão grande, mas também tem esse estímulo. Agora, as 

bolsas não são para a publicação, são mais para o estímulo à iniciação científica. 

 

Há estímulo para pesquisas que contemplem questões regionais? 

Basicamente, 90% das nossas pesquisas são focadas nas questões dos nos três biomas, 

temos pesquisas voltadas para meio ambiente, agricultura etc. Na área Social também: estudar 

os problemas, as causas que se colocam aí no cotidiano das comunidades, das famílias. Nós 

temos muita pesquisa na área da Antropologia, voltada para as populações indígenas, na 

Sociologia, para populações de baixa renda. Então, eu posso dizer que o foco [das pesquisas] 

tem a preocupação de trabalhar questões regionais. 
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Há definição de áreas prioritárias para a pesquisa? 

Nós temos cinco grandes áreas, que são aquelas que a gente traz como enfoque mais 

definido: Meio Ambiente, a Energia, a Saúde (saúde coletiva), Educação e Agricultura, e as 

nossas disciplinas, geralmente são interdisciplinares. Se você pega, por exemplo, a Agricultura, 

você tem que trabalhar com a Sociologia, Antropologia, Estatística, então elas congregam quase 

todas as áreas. 

 

A UFMT tem um perfil mais multidisciplinar nos seus programas de pós-

graduação? 

Faz parte da própria concepção de ciência.  O novo paradigma científico não aceita mais 

a fragmentação e a hiperespecialização. A interdisciplinaridade é um dos elementos essenciais 

nessa proposta de pensamento e de estruturação da ciência. Então isso hoje se reflete nos cursos 

de pós-graduação, e mais lentamente na graduação, mas já está chegando na graduação também, 

essa percepção de que é preciso pensar a produção do conhecimento e a sua socialização. E aí 

entra o ensino, como a base de sustentação dessa divulgação, com o novo paradigma da 

complexidade, em que as áreas se entrelaçam, dialogam, em que não há o especialista, vamos 

dizer assim, mas existem especialistas dialogando para compreenderem fenômenos. 

 

Como a senhora avalia as diretrizes propostas no PDI para o desenvolvimento da 

Comunicação Institucional? 

Todas essas questões que eu coloquei primeiro, todos os canais de comunicação da 

universidade, a TV e a rádio, criar uma revista científica, ter a criação dos e-books que nós não 

tínhamos antes, fortalecer a linha de editoração, tudo isso é no sentido da publicização, da 

comunicação. Agora, você não tem uma comunicação direta com a população, porque a 

pesquisa geralmente circula mais no meio acadêmico, mas nós prestamos muitas assessorias. 

Agora, para dar um exemplo, nós estamos assessorando o Governo do Estado no planejamento 

das áreas de saneamento básico de 106 municípios de MT, é um trabalho de pesquisa forte, de 

extensão forte e, na verdade, de socialização do conhecimento produzido na universidade. 

Então, essas assessorias é que garantem essa circulação, e essa comunicação mais direta. E aí, 

são vários programas e projetos que nós temos com o município, com o Governo do Estado, 

com instituições de uma foram em geral. Agora nós estamos trabalhando com o Governo a 

questão do córrego do Barbado, que tem inundação permanente após as obras da Copa e a 

Universidade está fazendo um grande trabalho de pesquisa sobre a Bacia hidrográfica que tem 

nessa região. Isso é levar o conhecimento científico produzido na universidade para a sociedade. 
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Posso colocar aqui centenas. Nós temos um outro que é muito interessante, no Norte do Estado, 

em que os nossos pesquisadores extraem junto com a população o óleo da castanha e aí produz 

o biodiesel e também barra de cereal, óleo comestível etc. Então, isso também é uma ação direta. 

Na área de Saúde, nós vivemos dentro dos postos de saúde, dos hospitais. Nesse contato que 

você tem com a sociedade, você está levando conhecimento também, e nossos projetos de 

extensão, que nós temos mais de 500, então são canais para fluir essa comunicação. Embora a 

sociedade, às vezes diga que não sabe o que a universidade faz, é porque são ações diretas, com 

problemas diretos.  A não ser pela nossa TV, mas ela não tem assim alcance tão grande, é 

Cuiabá.  E as TVs abertas não têm interesse, não dá Ibope. 

 

Há direcionamento do setor de comunicação institucional que busque dar 

visibilidades às atividades científicas da instituição? 

Tem. Tanto que nós criamos as revistas eletrônicas, os boletins, criamos a linha editorial 

própria. Há uma forte política de divulgação, feita pela editora, pela Secretaria de Comunicação, 

feita pela TV Universitária, pela Pró-reitora de Pós-graduação e pesquisa. 

 

A senhora acredita que, internamente, os pesquisadores são sensibilizados para a 

importância da Divulgação Científica? 

Principalmente quem está na pós-graduação, pois eles sabem que sem a divulgação da 

pesquisa, eles não têm possibilidade de continuidade no programa. Então, programa de pós-

graduação, na realidade, é um grande incentivador, porque o professor que está na pós-

graduação ele é obrigado pela função que ele exerce ali, de produzir e de publicar.  Ele é 

obrigado, porque se ele não produzir e não publicar, ele vai ser desligado. Então, ele tem que 

fazer. Por isso que é importante a pós-graduação para as instituições. 

 

Como a senhora considera que deveria ser desenvolvida a visibilidade institucional 

da UFMT? 

Nós temos os canais de comunicação, temos uma página e a representação que o próprio 

reitor faz. Eu tenho assento em vários organismos, por exemplo, Sebrae, o reitor faz a 

divulgação e a sua representação nas comissões e eu pertenço a vários fóruns: Fórum de 

Gestores das Instituições Públicas, Fórum da Educação, não só da UFMT na Andifes, mas 

também como presidente eu faço a divulgação da UFMT. Como reitora, também estou fazendo 

parte do conselho de desenvolvimento, com a Presidência da República, então são canais que o 

reitor cria para fazer essa divulgação, fazendo a universidade sempre presente. 
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A senhora considera que as ações de popularização/divulgação da ciência 

contribuem para projetar a imagem da UFMT? 

Claro, porque as pessoas começam a compreender o que é feito na Universidade, a 

importância da universidade para a região. Embora a sociedade tenha uma compreensão muito 

própria e importante sobre a universidade, pelo menos da nossa. Se você sair hoje em qualquer 

setor público ou privado e perguntar se tem alguém que já cursou, ou está cursando, ou se tem 

um parente, você vai ver que sempre tem alguém. E aí, a respeitabilidade da universidade 

federal, que é muito grande no estado e eu acho que no Brasil também. Hoje a UFMT tem 

visibilidade nacional, internacional, porque nós crescemos muito na internacionalização, eu 

acho que pelo trabalho desenvolvido pelos seus pesquisadores, pelos seus professores, que 

colocam ela com essa visibilidade e importância. 

 

A senhora acredita que as ações conjuntas de comunicação entre as instituições de 

pesquisa contribuem para uma projeção maior da imagem do estado como produtor de 

C&T? 

Sim. Eu vou chamar agora a reitora da Unemat e IFMT, para trabalharmos de forma 

conjunta a questão da Zica, dengue. Nossas universidades podem fazer um trabalho de extensão, 

de pesquisa bastante relevante. Então, essas ações eu acho que nós podemos fazer juntos, além 

de pensar pesquisas que nossos professores podem fazer juntos, pois eles já se relacionam, e 

também de extensão e divulgação. Dá para fazer um bom trabalho. Na área de formação de 

professores, nós já temos ações bastante importantes pensadas coletivamente, principalmente 

no estabelecimento de políticas. Nós, os três reitores, nos sentamos e estabelecemos as áreas de 

atuação. Então, onde está a Unemat, a UFMT não vai. Onde está a UFMT, a Unemat e IFMT 

não vão. Então nós também trabalhamos nesse sentido do planejamento coletivo. 

 

Como a política de pesquisa da UFMT se articula com políticas de Governo? 

Nós temos alguns convênios, nós temos alguns projetos de interferência direta, como 

esses três que eu já falei, nós temos centenas, em convênio com municípios, em todas as áreas. 

Então, nós temos um relacionamento próximo e sempre trabalhamos no sentido de pensar quais 

são os eixos estratégicos para o desenvolvimento da pesquisa [no estado]. Agora o estado não 

tem conseguido um investimento muito forte, o que dificulta para as universidades, tanto a 

nossa quanto a Unemat e a IFMT. Eu acho que precisaria de um fortalecimento maior dos 

investimentos do estado, como em outras FAAPs no Brasil, principalmente Minas Gerias e São 

Paulo, que têm a Fapemat mais forte em termos de investimento. Eu acho que ainda não 
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conseguimos uma estruturação muito forte nessa área do financiamento interno no estado para 

o desenvolvimento da ciência. 

 

Quais os principais avanços e desafios da divulgação científica na instituição? 

Primeiro o financiamento. Não é fácil você manter uma linha permanente de produção de 

revistas, de jornais etc, porque o nosso orçamento é muito limitado. Por isso, nós precisamos 

ter linhas de financiamento, principalmente nas FAAPs. As universidades precisam disso. E 

também as agências de pesquisa não têm linha de pesquisa específica para a publicação, elas 

têm mais para a produção. Então isso é um problema que as universidades enfrentam. As 

universidades hoje detêm mais de 90% da produção, portanto, toda a produção que circula hoje 

no país é produto das universidades, e não é diferente na Universidade Federal de Mato Grosso. 

Nós temos uma pesquisa muito abrangente nas áreas úmidas, por exemplo, que é uma pesquisa 

com produção internacional fortíssima para compreender todo o ecossistema do Pantanal 

principalmente, de visibilidade internacional, e que está aí para ajudar principalmente na 

manutenção e preservação desse bioma. Acho que as universidades têm trabalhado bem 

fortemente, agora, precisam de mais investimento. Os governos ainda não têm a compreensão 

da importância da publicização da produção. Precisa trabalhar mais isso. 
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ANEXO 5.  

Entrevista 5: Pró-reitoria de Pesquisa da UFMT 

 

Como você considera que deveria ser desenvolvida a visibilidade institucional da 

UFMT no contexto estadual e nacional? 

A gente tem pesquisas sendo publicadas em periódicos internacionais que, obviamente, 

são acessadas por pesquisadores do mundo inteiro. Prova disso são as parcerias que nós temos 

com universidades de renome internacional. Então, de forma corriqueira, nós recebemos 

pesquisadores de renome internacional, pesquisadores oriundos de outros países, aqui dentro 

da UFMT. A gente tem, sim, parcerias já consolidadas, efetivadas para pesquisadores de outros 

países. Não só de outros países, como também dentro do país. Nós fazemos parte do INCT que 

são Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia que congregam pesquisadores de destaque 

nacional e internacional. A UFMT sedia o INCT de áreas úmidas, com pesquisadores de ponta, 

não só do Brasil, como também do mundo, e nós também temos participação em outros 

institutos nacionais de Ciência e Tecnologia. Então isso nos dá, além da produção científica 

individual de cada pesquisador, isso nos dá a possibilidade de termos essa nossa produção 

científica divulgada não só no Brasil, como também no mundo. 

 

Atualmente são 241 projetos de pesquisa institucionalizados e 332 grupos de 

pesquisa cadastrados. Em quais áreas há maior produção científica na instituição? Existe 

um perfil da ciência produzida nesta Universidade? Existem áreas prioritárias? 

O perfil hoje da UFMT é voltado mais para o destaque que a gente tem em algumas áreas 

pontuais, devido à inserção e qualificação dos próprios pesquisadores. Nós vamos visualizar, 

por exemplo, algumas áreas como as áreas Biológicas e Saúde, principalmente. As áreas mais 

voltadas para Ciências Agrárias são as áreas que têm maior potencial de produção de 

conhecimento científico. É claro que a gente tem algumas outras áreas também de destaque, 

mas nessas a gente tem um destaque maior em termos de produção de pesquisa, formação de 

recursos humanos, atuação junto aos programas de pós-graduação. Então, seria de forma mais 

involuntária, não tem uma política definida pela instituição, priorizando algumas áreas. Existe 

um planejamento da gestão atual, principalmente um pensamento de que nós tenhamos no 

futuro uma política de fortalecimento de áreas estratégicas para o estado ou para o país e que a 

UFMT possa, então, estar trabalhando prioritariamente nessas áreas. Mas eu entendo, também, 

que a gente não tem ainda uma maturidade suficiente para que pudéssemos ter essa discussão 

de uma forma mais ampliada. Obviamente que as áreas que não ficarem dentro desse rol de 
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áreas prioritárias podem ter algum melindre, em termos de por que a área não foi escolhida 

como prioritária. Eu sinto que a gente ainda tem que amadurecer mais essa discussão 

internamente. Um exemplo do que eu estou dizendo seria um projeto que a gente tem. É um 

projeto estruturante que a gente submete a Finep. É um projeto que a gente, se submete 

normalmente, contempla em torno de 20 milhões a que a gente pode concorrer. Geralmente, 

para contemplar as diversas áreas, a gente tem que fragmentar esse recurso em 8 ou 10 projetos 

ou mais, em estrutura de pesquisa de forma geral e contempla também programa de pós-

graduação. O que acontece? Esse recurso fica, de certa forma, pulverizado. Então, esses 

recursos que seriam utilizados para construção de laboratórios, para aquisição de equipamentos, 

muitas vezes, são pulverizados e você submete cada subprojeto com teto máximo de 2 milhões. 

A Finep aprova um milhão e cem, milhão e duzentos, e o ano que vem esse mesmo grupo de 

pesquisadores submeterá a mesma proposta. Qual é a nossa ideia? Estabelecer para a 

Universidade, por exemplo, quatro áreas prioritárias em termos de pesquisa e, ao invés de 

fragmentar esses projetos em 10 subprojetos, a gente teria 4 subprojetos com valor em torno de 

5 milhões cada. A gente acredita que, se conseguisse implementar ações como essa, definindo 

políticas de apoio a áreas prioritárias da pesquisa, segundo obviamente identificação dos nossos 

pesquisadores, das nossas potencialidades, a gente conseguiria de forma mais efetiva atender a 

esses pesquisadores em termo de continuidade das atividades. Porque, aí sim, você conseguiria 

construir uma política realmente de apoio à pesquisa. Mas é o que eu digo: a gente talvez ainda 

tenha que avançar mais nessa discussão interna ou talvez implementar algo da gestão para que 

a gente pudesse ter realmente uma política de apoio a áreas estratégicas da pesquisa. Então, na 

universidade, a gente não tem isso de forma evidente, o que a gente tem são grupos que se 

sobressaem em determinadas áreas devido à sua produção científica. Então, geralmente, são 

grupos que têm mais bolsista em produtividade do CNPQ (que é uma bolsa que reconhece os 

pesquisadores com pesquisas relevantes, destaque nacional e internacional). Então são áreas 

pontuais dentro do nosso rol de pesquisa que têm maior destaque na produção científica, na 

formação de recursos humanos, na geração de conhecimento, apesar de que isso não seja 

alavancado de forma direta pela Universidade. É óbvio que a gente tem diferentes modalidades 

de apoio: bolsas de iniciação científica, a gente implementou, desde 2013, editais de apoio à 

pesquisa para que pudesse estar auxiliando os pesquisadores em suas atividades corriqueiras, 

nós implementamos, no ano passado de forma inovadora e neste ano já estamos iniciando, o 

edital de apoio a pesquisador internacional visitante. Esse edital tem como objetivo trazer 

pesquisadores de renome internacional. São pessoas de referência no mundo inteiro, esses 

pesquisadores de outros países ficarão aqui na UFMT por períodos mínimos de 7 dias e 
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máximos de 21 dias. O objetivo é que a gente possa integrar com pesquisadores de renome 

internacional para discutir metodologias de pesquisa, ampliar parcerias tecno-científicas e 

trazer esse conhecimento internacional para dentro da universidade. 

 

Acompanha publicação docente? 

Ainda não tem. Desde 2013, nós começamos um trabalho de elaboração e implementação 

do sistema de informatização de todas as atividades da Reitoria de Pesquisa. Então, todas as 

atividades de novos editais de lançamento de candidatura à iniciação científica, nas suas 

diferentes modalidades, nas formas de apoio, na forma de edital, hoje só ocorrem online. É um 

processo de informatização amplo, macro e, dentro desse processo, nós implementamos o 

sistema de gestão de projetos de pesquisa. Esse sistema busca informatizar também todas as 

etapas de submissão, análise e homologação do projeto a ser cadastrado na Pró-Reitoria de 

Pesquisa. Então, possivelmente, a gente lança a segunda etapa desse programa na semana que 

vem, que prevê que todas as avaliações dos colegiados de Congregação ou de Departamento 

também vão ser online. Agora, na Protec, todo esse processo acontece na forma online. Então, 

nós desenvolvemos a primeira etapa que seria a avaliação da Protec, a colocação final desses 

projetos online e a segunda etapa vai ser lançada, na semana que vem, que prevê a avaliação do 

mérito técnico e científico desses projetos por parte dos departamentos das faculdades. Vai ser 

todo ele feito pelos consultores adhoc também online. E a terceira etapa a gente começou a 

trabalhar na semana passada que prevê justamente isso: apresentação da produção científica 

gerada por cada projeto. Então, no futuro, a gente prevê a possibilidade de ter isso via sistema. 

Então, se você me questiona, por exemplo, qual é o número de trabalhos, artigos publicados na 

área de Saúde nos últimos 3 anos eu vou poder, via sistema, estabelecer esse interstício e pedir 

para o sistema me rodar quais são os professores mais produtivos nessa temática específica e 

quais são os artigos produzidos por esse professor. Então a gente pensa em, no futuro, evoluir 

nessa plataforma, nesse sistema, de forma a ter dentro da universidade os professores mais 

representativos de determinada temática. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma 

entrevista com o professor que trabalha Engenharia Mecatrônica, qual o professor que mais 

publica nessa área de Mecatrônica na UFMT, eu posso dizer que é professor X. O sistema vai 

me mostrar isso, então a gente começa a trabalhar na semana que vem. Infelizmente, essa parte 

demanda um tempo maior para ser trabalhada, mas a gente ainda não tem isso agora, 

mecanismos de acompanhamento da produção científica. O que a gente tem é consultar com o 

lápis e o relatório parcial. Eu tenho isso, não de forma informatizada, tenho isso através de 

métricas. Ao final de todo ano o professor tem que encaminhar o relatório parcial de cada 
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projeto de pesquisa registrado. Ele vai pontuar, por exemplo, no final desse primeiro ano de 

projeto, produziu 5 resumos ampliados, um artigo, uma palestra e um capítulo de livro. Mas eu 

não tenho ainda isso de forma informatizada. Esse acompanhamento existe sim, hoje, através 

dos relatórios parciais e do relatório final de cada projeto cadastrado, pois isso é obrigatório, 

está na nossa resolução, mas ainda não está informatizado da forma que a gente delineou. Eu 

consigo fazer isso hoje com projetos, essa parte das plataformas de puxar a temática dos 

projetos. Por exemplo, em 2014, quantos projetos foram cadastrados e desses cadastrados 

quantos foram na área de Humanas ou Saúde, isso a gente consegue fazer com os projetos 

cadastrados nesses últimos dois anos. 

 

Há estímulo a pesquisas que contemplem questões regionais? 

A gente sempre busca estimular, obviamente, que tenha esse conhecimento e esse estudo 

para o estado, mas não existe nenhum edital específico, nenhuma ação específica voltada para 

a discussão ou pesquisas pontuais do Estado. O que a gente tem são ações macro, por exemplo, 

nas áreas Biológicas, nas áreas voltadas para Física Ambiental e outras áreas, a UFMT mantém 

uma base de pesquisa no Pantanal. Nós temos uma base de pesquisa avançada, construída no 

Pantanal. Essa base de pesquisa avançada no Pantanal é mantida pela Pró-Reitoria de Pesquisa, 

com recursos da UFMT. Ela funciona como um laboratório avançado, então, não deixa de ser 

uma política de apoio para que pesquisadores possam desenvolver pesquisas dentro do estado. 

Nesse centro de pesquisa nós temos alojamento, cozinha, laboratórios. Temos mais de 4 ou 5 

programas de pós-graduação utilizando essa estrutura de pesquisa para desenvolver os seus 

trabalhos dentro de uma temática, uma relação direta com o estado de Mato Grosso, que é o 

bioma Pantanal. Então, a gente vai ter pesquisadores do programa de pós-graduação em 

Agricultura Tropical, Física Ambiental, Ecologia, Botânica, Ciências Veterinárias, um conjunto 

de professores que se beneficiam dessa estrutura, dessa infraestrutura, que nada mais faz do que 

estudar o Pantanal. É uma área do Sesc, nós temos um termo de comodato com o Sesc Pantanal, 

eles nos deram a área, então nós construímos essa infraestrutura, que tem o objetivo exatamente 

de estudar o bioma Pantanal nas suas diferentes vertentes. É uma estrutura de pesquisa que 

recebe pesquisadores do mundo inteiro. A gente tem o curso que é ministrado uma vez por ano, 

se eu não me engano na área de Ecologia Tropical, ministrado em inglês, durante o período de 

15 dias. E a gente recebe pesquisadores do mundo inteiro. Não existem políticas específicas na 

forma de editais, mas existe uma política macro da instituição nessa questão mais específica do 

Pantanal, que estimula os pesquisadores a desenvolver pesquisas dentro do bioma Pantanal nas 
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diferentes vertentes, de acordo com as especificidades de cada programa de pesquisa, de cada 

pesquisador nas suas diferentes especificidades. 

 

Há registros sobre o depósito e registro de patentes na UFMT? Quais são as ações 

para estimular o registro? 

O caso da patente a gente tem um escritório de inovação tecnológica que trata dessa 

demanda que é EIT [Escritório de Inovação Tecnológica]. Talvez você tenha que ver alguma 

coisa com eles, porque antes eles eram vinculados aqui a Pró-Reitoria de Pesquisa, mas, desde 

2012, ele é vinculado à Vice-Reitoria. Então não saberia dizer se nos últimos anos houve algum 

estímulo financeiro, no sentido de pagamento dos custos envolvidos no processo de patente, ou 

outras questões, em termos de orientação de acompanhamento. Eu sei que o EIT tem, sim, uma 

participação efetiva de continuar nessa parte mais de fomento técnico. Agora, com relação às 

questões financeiras que eu não sei te dizer até que ponto nós temos o apoio financeiro da 

UFMT para registro de patentes. 

 

Há política de qualificação docente? 

Dentro de cada departamento eles constroem uma agenda ou políticas ativas para que os 

professores possam se qualificar, não só os professores como também os técnicos. Então, você 

vai ter muitos poucos técnicos ou servidores com doutorado dentro da UFMT, mas tem um 

estímulo muito grande da própria universidade para a qualificação, não só dos seus técnicos, 

como principalmente dos seus professores. Isso é regido ou definido pelos próprios 

departamentos, em termos de planejamento, para que as disciplinas não sejam comprometidas. 

Mas existe sim, isso é cotidiano, você tem isso de forma corriqueira dentro da universidade: 

professores afastados para realização de mestrados, de doutorados, ou até mesmo de pós-

doutorado. Então, não existe nenhuma restrição dentro da Universidade com relação a isso, pelo 

contrário, existe até um estímulo para que os professores saiam. Nos últimos anos, muitos 

professores saíram para fazer pós-doutorado no exterior. Isso para a pesquisa e para a pós-

graduação é sensacional, pois mobiliza uma série de parcerias com esses alunos de vários 

países. E agora, com o Ciência sem Fronteiras, nós tivemos um estímulo muito grande. Muitos 

desses professores saíram para outros países com bolsa do Ciência sem Fronteiras. Então, isso 

fica muito fácil, porque além de ter tradicionalmente Capes e CNPQ como agências de fomento 

para essa bolsa, o Ciência sem Fronteiras viabilizou um quantitativo maior de bolsas para esses 

professores. Então, a gente tem, sim, o estímulo e a anuência institucional para que esses 

professores possam fazer o seu mestrado, seu doutorado, o pós-doutorado. Com o avanço dos 
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cursos de pós-graduação nos últimos anos dentro da UFMT isso viabilizou, em muitas áreas, a 

realização do mestrado e até do doutorado internamente. É claro que isso depende de cada área 

ou da área de interesse do professor ou do servidor, mas o pós-doutorado tem sido estimulado 

principalmente para ser realizado fora, em outros países, o que dá a possibilidade de interagir 

com novos pesquisadores, com novas pesquisas e até mesmo de aprendizado da língua inglesa. 

Isso tem ocorrido muito nos últimos anos na UFMT, a gente verifica que muitos pesquisadores 

que atuam de forma efetiva junto a programas de pós-graduação têm buscado a realização de 

pós-doutorado no exterior. Isso é muito importante para o nosso quadro. 

 

Especificamente no tocante à difusão científica, existe um balanço das principais 

ações/projetos executados para popularização da ciência em âmbito estadual? 

A gente tem uma política definida pela Secretaria de Comunicação e Multimeios. Ela tem 

trabalhado isso em diferentes vertentes, através da UFMT Ciência, que é uma revista mais 

direcionada à comunidade e escolas de forma geral, para se levar a pesquisa de uma forma mais 

simples, uma linguagem mais simplificada, à comunidade. E existe a Fapemat Ciência, também 

que é trabalhada no estado e eventualmente tem a participação de alguns professores da UFMT, 

de forma bem esporádica. Essa questão da popularização da ciência, o que a gente tem contado 

mais é com apoio da Fapemat, quando ocorre. Essa divulgação científica ocorre através dos 

eventos que são realizados, congressos, seminários, e quando a gente tem alguns editais 

pontuais da Fapemat, a gente tem o edital de apoio à publicação. Então, você tem esse estímulo 

através dos periódicos que nós temos hoje na UFMT, através da editora que nós temos também 

aqui na UFMT, que divulga a produção científica de alguns professores, na forma de livros, e-

books ou outras formas de divulgação de forma geral, a realização de seminários, congressos, 

a publicação de artigos de alguns professores, não só da UFMT, como também de outras 

Universidades em outros países. 

 

Você considera que as ações de popularização/ divulgação da ciência contribuem 

para projetar a imagem da UFMT? 

Eu acredito que sim. Eu acho que a gente tem que trabalhar melhor isso, eu vejo uma 

distância muito grande entre o que a gente produz de ciência aqui dentro da universidade e o 

que chega à comunidade. Muitas vezes, o conhecimento que chega à comunidade não chega 

numa linguagem facilmente assimilável. Então, essa revista que nós temos, a UFMT Ciência, 

vem com esse objetivo de trazer a pesquisa ou a ciência para o linguajar mais facilmente 

assimilável. Eu acho que ações como essa têm que ser intensificadas. A gente pode trabalhar 
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isso, não só através dessa revista UFMT Ciência, como outras ações através de cursos de 

extensão, através de reportagens dentro da nossa TV Universitária, trabalhar talvez o alcance 

dessa TV Universitária para que ela possa ter um alcance, uma abrangência maior. 

 

As iniciativas de popularização da ciência já trazem algum retorno em termos de 

visibilidade das pesquisas realizadas no estado? 

Eu penso que a gente também teria que ter uma ação mais próxima da sociedade em 

diferentes formas, não só da divulgação do conhecimento, como no despertar de jovens talentos, 

novos pesquisadores. E a UFMT tem algumas ações já implementadas nesse sentido. A gente 

tem o programa Jovens Talentos que é voltado para alunos do Ensino Médio, para que eles 

possam trabalhar junto com professores da UFMT nos seus laboratórios, para que possa 

despertar o interesse pelos diferentes cursos da UFMT, para que possa ser construída uma 

identificação com o curso antes do acesso desse aluno à Universidade. São ações como essas 

que são importantes para que a gente possa aproximar mais a sociedade. Essa ação da revista 

que é distribuída para várias escolas, a UFMT Ciência, acredito que seja uma ação importante. 

Nós temos um projeto que a gente está trabalhando com a Educação Física para que a gente 

possa, num futuro próximo, ter algumas ações na descoberta de jovens talentos nessa parte 

voltada ao esporte em escolas públicas. São ações que eu acho que a gente pode evoluir, que a 

gente pode aproximar da sociedade. Infelizmente, a gente fica com a pesquisa de uma forma 

muito robusta, de uma forma muito burocrática aqui dentro. Eu acho que nosso grande desafio 

é transformar essa pesquisa numa linguagem mais facilmente assimilável. O professor Diélcio 

está trabalhando muito bem nisso através dessa revista UFMT Ciência. Obviamente que a gente 

demanda de financiamento por parte da Fapemat, para que ações como essa possam ser 

continuadas e tenham uma abrangência maior, e não fiquem restritas somente a Cuiabá. Acho 

que a gente tem que pensar isso no contexto de estado de Mato Grosso, não só nas escolas de 

Cuiabá, não só nesse raio em que a TV Universitária tem a sua abrangência. Algumas ações 

não poderão ser implementadas, mas existe algum plano de ação para que possa ser 

implementada uma Rádio Universitária. Então são ações que eu acho que a gente tem que 

pensar no futuro, de aproximação com a sociedade em ações que possam trazer algum benefício, 

mesmo que somente em termos de formação para a sociedade. 

Essa parceria é mais com o setor de comunicação que é responsável pela comunicação 

científica que é lá com professor Diélcio, teria que ver lá na Secomm, que é a Secretaria de 

Comunicação, de que forma eles vêm trabalhando isso. Aqui na Pró-reitoria a gente ainda 

trabalha isso de uma forma incipiente, a gente quer avançar mais, a gente tem que trabalhar o 
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nosso site para que possa ser feito esse trabalho. O que a gente pensa é que talvez num futuro 

próximo a gente consiga, talvez de forma quinzenal ou mensal, divulgar pesquisas que tenham 

interesse maior na sociedade, divulgar no site. A gente começou a pensar isso, mas ainda não 

evoluiu nesse sentido, mas fora isso não tem nada aqui na Pró-reitoria de pesquisa nesse sentido. 

 

Você acredita que as ações conjuntas de comunicação entre as instituições de 

pesquisa contribuem para uma projeção maior da imagem do estado como produtor de 

C&T? 

Eu acho que sim. Eu acho que muitas vezes, mesmo que dentro da instituição, a gente 

conversa pouco. Muitas vezes mesmo dentro da instituição, por ser multicâmpus, às vezes um 

professor em Sinop, Barra do Garças ou Rondonópolis, Cuiabá, ou até mesmo de Várzea 

Grande, que também tem câmpus da UFMT, tratam de uma mesma temática, mas muitas vezes 

não sentam para discutir. A gente precisa desenvolver projetos e pesquisas multidisciplinares, 

eu vejo uma dificuldade às vezes muito grande em sentar e estabelecer trabalhos em conjunto, 

eu vejo que a formação de núcleos de pesquisa em prol de uma dada temática é viável, não só 

mesmo dentro de uma mesma instituição, mas entre instituições. Eu vejo com bons olhos essa 

formação de redes de pesquisa, de núcleos de pesquisa envolvendo pesquisadores da UFMT, 

da Unemat, do IFMT. Eu vejo isso de uma forma muito positiva, para que a gente possa ampliar 

possibilidades de pesquisa conjunta, utilizar laboratório de forma integrada, acho isso 

extremamente viável, para que a gente possa ampliar a nossa capacidade de geração de 

pesquisa. A partir do momento em que a gente trabalha em conjunto, a gente está ampliando a 

nossa infraestrutura destinada à realização desses trabalhos de pesquisa. Além da questão de 

ganho que a gente tem em termos de discussão, de conhecimento gerado. Eu vejo de uma forma 

muito positiva em termos de geração de conhecimento e de pesquisa. 

 

Há iniciativas para sensibilizar pesquisadores da instituição para a importância da 

divulgação científica? 

Eu vejo que isso é um trabalho difícil de ser feito. Porque, na maioria das vezes, a gente 

tem uma dificuldade muito grande de transformar esse linguajar mais técnico em um linguajar 

mais aplicado. Obviamente que nós temos áreas em que isso é mais fácil, dependendo da 

temática a gente tem isso ocorrendo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fácil, mas 

existem áreas em que esse conhecimento é muito robusto, sólido. Então a gente tem dificuldade 

em transformar isso. Eu vejo que a criação dessa Rede de Divulgação Científica é a forma mais 

fácil de a gente tentar efetivamente efetuar a divulgação, atingindo a sociedade. Senão, começa 
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a gerar um conhecimento que vai ser acessado só pela própria comunidade científica e, na 

maioria das vezes, esse conhecimento vai ser transformado num artigo científico publicado no 

periódico e vai ser acessado somente pela comunidade acadêmica, pela comunidade científica, 

que são alunos de mestrado, de doutorado. Acho que o nosso grande desafio é estimular redes 

de Comunicação Científica, como essa, para que a gente possa estar transformando isso num 

linguajar mais facilmente assimilável pela sociedade. 

 

Quais os principais avanços e desafios para a popularização científica na instituição? 

Acho que os desafios são muito grandes, porque a sociedade nos questiona sempre qual 

é o papel da universidade, o que a universidade está fazendo. A gente está aqui trabalhando 

muito em áreas muito pontuais de determinadas áreas do conhecimento. Muitas vezes, esse 

conhecimento não chega à sociedade. O desafio é muito grande porque nem sempre a gente 

consegue transformar essa linguagem gerada através da pesquisa numa linguagem que é 

assimilada pela sociedade. Muitas vezes, esse conhecimento nem chega à sociedade. Eu acho 

que nosso grande desafio é transformar numa linguagem que seja assimilada pela sociedade. 

Nesse sentido, eu acredito que a realização de cursos, de congressos, seminários aqui dentro da 

UFMT, palestras envolvendo treinamentos, tudo isso é uma forma de a Universidade mostrar o 

conhecimento gerado. Porque, muitas vezes, a gente está contribuindo para a qualificação e 

geração de recursos humanos que atuam no mercado no dia a dia. Então, a apresentação dessas 

pesquisas em palestras, em cursos, em treinamentos é uma forma de mostrar para a sociedade 

as pesquisas que foram geradas nas nossas condições locais, aqui no estado de Mato Grosso, é 

uma forma de apresentação desses resultados. Mas eu acredito também que a gente tem que ir 

além disso. A grande questão é como ir além disso? Elaborar boletins técnicos, publicar e-books 

que sejam facilmente acessíveis, nessas plataformas online que são mais baratas e mais rápidas, 

documentários técnico-científicos que são feitos pela TV Universitária. O professor Diélcio 

trabalha nessa linha, construindo reportagens técnicas com os pesquisadores dentro dos seus 

laboratórios, mostrando quais são os conhecimentos que estão sendo trabalhados, quais são as 

pesquisas que são geradas, quais são as dificuldades encontradas. Então, eu acho que o nosso 

grande desafio é acessar isso. Quais são as possibilidades, quais são os caminhos que a gente 

tem para acessar esse público? A gente já verifica isso na universidade, mas acho que a gente 

tem que pensar de forma a ampliar isso, para que a gente possa ter realmente o reconhecimento 

do nosso trabalho. Nós temos pesquisas de ponta sendo realizadas aqui, temos pesquisadores 

aqui na universidade de renome nacional e internacional, professores que são convidados a dar 
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palestras nos eventos internacionais no mundo inteiro. A gente tem que começar a trabalhar 

melhor esse conhecimento gerado para que esse conhecimento possa chegar à sociedade. 

Esse avanço na pesquisa permitiu uma ampliação da infraestrutura de pesquisa em muitas 

áreas. Além de se consolidarem dentro das suas diferenças temáticas de pesquisa, elas também 

ampliaram as suas ações. Isso permitiu a consolidação e melhor qualificação dos programas de 

pós-graduação, fez com que nós saíssemos de um número de programas de pós-graduação 

reduzido e hoje nós temos em torno de 50 programas de pós-graduação dentro da UFMT e 

permitiu que a gente pudesse ter programas de doutorado hoje implementados. Isso faz com 

que a gente possa contribuir de uma forma efetiva, não só para a geração de novos 

conhecimentos e pesquisas, como também na formação de recursos humanos. Então, além de 

ter cursos de pós-graduação em nível de mestrado, hoje nós temos um grande número de cursos 

em nível de doutorado. Isso é extremamente importante para o estado de Mato Grosso porque 

a gente está contribuindo para a formação de recursos humanos para o próprio estado. São 

pessoas que conhecem a realidade do estado, são pessoas que realmente se fixarão ou serão 

lotadas e trabalharão dentro do estado de Mato Grosso. Então, a contribuição para o avanço 

científico no estado de Mato Grosso, para a continuidade de formação de recursos humanos, 

ela se torna mais evidente, porque essas conquistas da pesquisa como um todo, de qualificação 

de pesquisadores, elas permitiram um avanço também nos programas de pós-graduação, que 

ampliaram a sua nota reconhecida pela Capes e isso permitiu abertura de cursos de doutorado. 

Isso é extremamente importante, principalmente, quando a gente visualiza a formação de 

recursos humanos para o próprio estado de Mato Grosso.  

 

Qual o direcionamento dá para os próximos anos? 

A gente admite que esse vai ser um ano complicado em termos de investimento, não só 

aqui na UFMT, mas no Brasil. A gente acompanha algumas ações que a gente constatou na 

semana passada como um corte de R$ 9 milhões. Então, a gente sabe que a questão de 

investimentos para a educação este ano vai ficar comprometida em algumas ações. Embora aqui 

na Pró-Reitoria de Pesquisa não comprometeu em nada o que a gente tinha projetado para este 

ano de 2015. Nós tivemos, pelo contrário, a ampliação de algumas modalidades de bolsa, por 

exemplo, a bolsa de iniciação científica voltada para o desenvolvimento tecnológico, nós 

tivemos uma ampliação na cota de bolsas para o processo seletivo deste ano. Então, as nossas 

ações são voltadas mais para que se possa ampliar esse estímulo na formação de jovens 

pesquisadores, tanto para o Pibic tradicional que é a iniciação científica tradicional, quanto nas 

suas diferentes modalidades, ação afirmativa, o Pibic voltado para o desenvolvimento 
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tecnológico, vamos ter novamente esse ano o edital voltado à parceria com pesquisadores de 

renome internacional, o edital de pesquisador internacional visitante foi lançado há cerca de um 

mês. Ele é muito importante porque busca a internacionalização das pesquisas na universidade, 

busca trazer pesquisadores de renome internacional para dentro da universidade. Nós queremos 

ampliar essa questão de divulgação dos nossos grupos de pesquisa e nosso foco é trabalhar 

principalmente com esse sistema de gestão de projeto de pesquisa. A gente quer trabalhar muito 

forte essa questão para que a gente possa ter um conhecimento mais efetivo da produção 

científica da própria universidade, para que a gente possa traçar metas futuras para aonde a 

gente precisa caminhar na produção científica. 
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ANEXO 6.  

Entrevista 6: Setor de Comunicação da UFMT 1 

 

 

QUESTÕES SOBRE PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO 

 

A que órgão a Secretaria de Comunicação está subordinada? 

A Secretaria de Comunicação fica ligada diretamente à Reitoria. Tem o status de pró-

reitoria, mas não tem autonomia financeira. Para ter autonomia, ela teria que ser votada pelo 

congresso Nacional, que já definiu as leis da universidade e sua estrutura organizacional, que é 

o reitor, o vice-reitor e as pró-reitorias. Qualquer outra pró-reitoria que você queira criar tem 

que ser uma lei maior, para mexer na estrutura organizacional. 

 

Quais as principais atribuições da Secretaria de Comunicação? 

Tudo o que diz respeito à Comunicação, assessoramento da administração, organização 

de documentos, de relatórios. 

 

Quais os principais públicos de interesse da instituição? 

Nosso público primeiro é nosso público interno: alunos, professores e servidores técnico-

administrativos. E, num segundo momento, a população de um modo geral. E para isso a gente 

criou uma série de produtos que circulam internamente, campanhas publicitárias internas são 

também de nossa responsabilidade. Nós estamos nesse momento com uma campanha de 

energia, estão sendo pregados adesivos em todas as portas, panfletagem, cartas nominais para 

cada professor orientando como ele deve proceder. Então, esse tipo de campanha é de nossa 

responsabilidade também. Então, nesse momento a gente está com a campanha de energia e há 

uma decisão da instituição de que o recurso economizado na conta de energia vai ser 

transformando em eventos e bolsas para estudantes.  

Então, a gente tem produtos específicos. Por exemplo, para os servidores, a gente circula 

de tempos em tempos, a cada dois meses, um jornal chamado ComVivência, que vai direto para 

a casa do servidor, para a família, mulher filhos, para eles poderem acompanhar o que acontece 

aqui.  
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Quais os focos básicos da comunicação para a instituição? 

Primeiro, transparência nas ações de comunicação. Segundo, dar saber à sociedade das 

oportunidades que a universidade oferece e o envolvimento com a comunidade. Então são esses 

três pilares. Então a Universidade desenvolve centenas de projetos de extensão com a 

comunidade e esse sempre foi tratado como uma coisa menor, no entanto, é a universidade em 

ação. A universidade se relacionando com a comunidade de diferentes formas. Na pesquisa, a 

comunidade é mais um objeto de pesquisa, mas na extensão ela é coparticipe, ela é parceira. 

Então, a política de comunicação da universidade é objetivamente: 1) se apresentar como uma 

instituição social; 2) se colocar à disposição do desenvolvimento regional. Então são duas 

questões basilares da política de comunicação social. Então tudo o que tem a ver com esses dois 

eixos, então a gente trabalha um monte de veículos para esses diferentes públicos. Definir que 

a Universidade não é só uma instituição de ensino, ela é uma instituição social. E dois, ela está 

a serviço do desenvolvimento regional. Isso muda o foco, você ter clareza nesses dois pontos 

de vista, isso muda completamente o foco do que se pretende traduzir. Quer, dizer, como 

instituição social, ela está sujeita a toda regra, toda fiscalização, tudo o que a população quer 

saber, ela está sujeita a ser chamada, a ser convocada pela sociedade a ajudar a resolver 

problemas da sociedade. Enquanto no eixo de desenvolvimento regional, ela quer participar e 

se coloca à disposição como parceira como qualquer outra coisa no que diz respeito àquilo que 

é bom para Mato Grosso. Isso muda a forma. Veja, isso é de seis ou sete anos para cá. Isso é 

um processo, a universidade está mudando muito internamente, ela era mais focada para dentro 

de si mesmo, era uma universidade ensimesmada, agora já é uma universidade mais aberta, ela 

já discute mais, já discute com diferentes áreas da sociedade, não só com o governo, mas com 

diferentes áreas da sociedade, com Legislativo, com o Judiciário, discute com empresas, faz 

parcerias. Então, você tem uma universidade que se não está completamente aberta, mas que 

está num caminhar de realmente envolvimento com a sociedade. Isso se deve à mudança de 

paradigma, à implantação desses eixos. Nós estamos aqui para quê? Estamos aqui para formar 

alunos, é verdade, afinal é uma instituição de ensino. Mas, antes de ser uma instituição de 

ensino, somos social. Ou seja, o ensino, a pós-graduação, a extensão, a pesquisa tem que estar 

a serviço da sociedade e à disposição do desenvolvimento regional. Quando você tem esses dois 

eixos muito bem esclarecidos, então você começa a movimentar a Universidade, ela começa a 

tomar um corpo, uma direção. É lento, mas esse caminhar já é notado. Quando essa 

administração tomou posse, você tinha aqui dentro 17 programas de pós-graduação, hoje você 

tem 50. Você tem a implantação de cotas, a política estudantil hoje da UFMT é referência no 

Brasil, de acolhimento e de apoio ao estudante carente. A política do PIBID [Programa de 
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Iniciação à Docência] vêm professores para cá para ver como esse processo é desenvolvido aqui 

dentro. O Ensino a Distância foi também pioneiro, a Universidade foi pioneira, ela é pioneira e 

chamada para discutir qualquer política de Ensino a Distância, então, são eixos que têm a ver 

com o compromisso com a sociedade. Ela não tem só o compromisso com o ensino, com a 

pesquisa ou extensão. E, ao contrário, essas estruturas da Universidade estão a serviço da 

sociedade, para aquilo que é importante para a sociedade e para o desenvolvimento regional. E 

o desenvolvimento regional não é só econômico, é humano, político, social também. Então 

esses dois eixos muito bem centrados deram um direcionamento e mais agilidade para as coisas 

da universidade, fez com que a universidade aos poucos fosse se abrindo do ensimesmamento. 

É claro que algumas áreas vão mais rápido, outras são mais lentas. Tem áreas que são mais 

críticas a essa postura, outras que são mais refratárias, outras que são mais arrojadas, enfim, 

você tem os diferentes momentos. Então a universidade é isso mesmo, ela é plural, ela não é 

um corpo só. Ela tem diferentes visões, diferentes posturas, diferentes modos de ver as coisas. 

 

A instituição possui uma política de comunicação formal? 

Sim. Foi dado lá atrás. A gente tem na página da Secomm. Você chegou a olhar? É porque 

muita coisa a gente tirou daqui, nós estamos reformulando tudo. Posso te enviar depois. A gente 

tirou daqui, porque quer inaugurar essa página com esse novo material aqui dentro. 

Mas eu te mando o material. Depois você me passa o e-mail com esses dados que você 

precisa. Eu preciso dar o caderninho verde que orienta todos os pró-reitores na política de 

comunicação.  

 

Quais as políticas de comunicação adotadas pela instituição em relação à 

propaganda e marketing? 

Primeira coisa que fizemos foi instalar o design, porque nós não temos agência contratada, 

mas temos um curso de publicidade e propaganda. Então, a gente entendeu que construindo 

uma área de design, nós poderíamos ter um espaço de treinamento para os estudantes, uma fonte 

de trabalho e, ao mesmo tempo, atender as demandas internas de Universidade. Então temos 

um leque de coisas produzidas que aí você pode conversar com a Jessica que aí ela te passa. 

Ela tem o histórico de tudo, de todas as campanhas que nós fizemos. Então, os professores 

recorrem à gente para campanhas, de necessidades específicas que eles têm, criação de 

logomarcas, ou campanhas maiores como essa de redução de consumo de energia. Um 

professor coordena os alunos bolsistas e uma técnica universitária, formada em publicidade, é 

supervisora geral do design. E o professor também é parte do trabalho, é ele que faz o 
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planejamento visual disso, das campanhas, tudo passa pelo professor, como se fosse uma 

agência.  

 

A UFMT executou um orçamento na ordem de R$ 646 milhões em 2014. Desse 

montante, há um percentual destinado às ações de comunicação? 

Não. Tem coisas maiores que a gente já sabe. Por exemplo, a televisão vai virar digital, 

então já está no orçamento. A gente ganhou a concessão da FM, então, para FM você tem que 

ter estúdio de rádio. Então qual foi a nossa opção? Modernizar o estúdio de TV, construir um 

novo estúdio para TV, migrar a TV para o novo estúdio já feito para TV, porque hoje a TV 

funciona num bloco de aula, não tem altura, não tem condições. Esse lugar onde está o estúdio 

da TV vira de rádio. Essas decisões, como você já sabe que vai ter que fazer o ano que vem, 

então já está no orçamento. 

Os menores, conforme a demanda. Como a comunicação é uma prioridade da gestão, 

nunca houve nada que nós quiséssemos fazer que não fosse aprovado. E se não foi aprovado, 

num determinado momento, foi por circunstância, porque não tinha o recurso naquele 

momento. Mas, fora disso, não houve nenhum problema e as pró-reitorias, como já foi definido 

no início da gestão que a comunicação era uma prioridade, as pró-reitorias são muito sensíveis 

à questão da comunicação. Parece que estão sempre predispostas a nos ajudar, a cooperar com 

essa parte do processo. 

 

Como as políticas e procedimentos de comunicação são divulgados para o seu 

público interno? 

São via jornais, via site e temos uma newsletter que vai diariamente para todos os 

professores e todos os servidores, fazendo um apanhado de tudo o que foi notícia ao longo do 

dia.  

 

Há um treinamento para o público interno em como relacionar com a mídia? 

Não. Nós temos interesse em construir nesse sentido. Como a imprensa recorre aqui, 

nossa equipe é treinada nesse sentido. Mas, quando tem a demanda direta com pesquisadores, 

nós nos reunimos para orientar. Depende da situação, tem gente que já fez isso direto, então 

não tem problema. Mas, na área da administração, a gente tem essas conversas direto. Quando 

o assunto não é um polêmico, é um assunto rotineiro, isso já é normal, eles já sabem o que fazer, 

mas quando ganha uma outra dimensão, antes a gente tem conversas, tem debates a respeito.  
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Como a política de comunicação está vinculada aos objetivos estratégicos da 

instituição? 

Tem. Está no material que vou te mandar. 

 

Como você considera que deveria ser desenvolvida a visibilidade institucional da 

UFMT no contexto estadual e nacional? 

A gente está muito preso a esses dois eixos. A Universidade tem que se colocar 

publicamente como uma instituição social, é um ponto chave. Por isso que você tem aqui, no 

que diz respeito a essa [matérias do jornal que evidenciam presença da UFMT na comunidade, 

ênfase a presença social], a visibilidade que a gente quer dar para a universidade é de uma 

instituição social. De uma instituição disposta a participar do processo não como você fala do 

processo de desenvolvimento (apesar desta palavra estar muito ligada ao econômico), mas todos 

os processos que envolvem o estado de Mato Grosso. E a Universidade quer se mostrar, não só 

quer ter a aparência de, até porque nenhuma aparência se sustenta se você não tiver movimentos 

internos nessa direção. A universidade quer efetivamente participar disso e mostrar que ela faz 

isso. Porque quanto mais ela mostra que faz isso, mais engajamento tem dos dois lados. Então 

hoje você tem, e isso se reflete em vários aspectos, inclusive aspectos que envolvem a 

comunicação, o uso do câmpus pela comunidade. No fim de semana, ele está aberto ao povo e 

fechado aos carros. Os automóveis têm limite para transitar dentro da universidade. Então, 

várias áreas do câmpus são destinadas à população. Não adianta você falar para a comunidade 

que esta é uma instituição que está todo mundo convidado para vir aqui se os carros circulam 

no meio das crianças. Então você tem que ter ações e fazer este trabalho de divulgação, de 

propagação desta ideia de organização social, de instituição social. Então a gente não quer só 

mostrar. A Universidade está criando esses mecanismos. Um desses mecanismos é a 

participação da Universidade em vários conselhos, de arquitetura, de educação, nos conselhos 

estaduais da comunidade, a UFMT tem assento lá, ela busca essa participação porque lá é o 

lugar efetivo de participação, de proposição, de definição de políticas, de orientação do estado. 

Então, a nossa próxima reportagem vai versar sobre a nossa posição nesses conselhos: que é 

quem, o que fazem, que ideias foram dadas que se transformaram objetivamente em 

transformações. Então, ao mesmo tempo em que você tenta mostrar para a sociedade qual o 

caminho que você vai adotar, você efetivamente caminha naquela direção. Então está bem 

alinhada a política de gestão, com a política de comunicação.  

A bem da verdade, é que você nunca vai ter, numa sociedade como a nossa, com essa 

quantidade de informação, a comunicação desejada por todos. Até porque, não é mais o emissor 
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que decide o que as pessoas vão ler. Mas de um modo geral, hoje são as pessoas que estão 

escolhendo o que elas querem ver, como elas querem ver. Então, de uma audiência espectadora, 

você tem hoje uma audiência ativa, coautora do processo comunicativo. Esse fenômeno não é 

só por causa das redes, da internet, esse processo é porque lidar com essa quantidade de 

informação capacita a pessoa a lidar com informação e ela sabe que se ela não for em busca da 

informação que interesse para ela, ela se perde. Então, ela cria os seus direcionamentos, seus 

interesses. Ela pode até parar para ver o Jornal Nacional, mas não basta mais para ela, ela não 

se satisfaz mais com ele. Então, ela corre me busca daquilo que ela deseja, em todas as áreas. 

Principalmente na área da saúde, hoje as pessoas buscam outras fontes e eles conversam com o 

médico com conhecimento, com certo domínio. E o médico é tanto melhor, quanto mais ele 

acata essas informações, que é o papel da popularização da ciência, para nós aqui saúde é meio 

ambiente, é popularização da ciência. Para nós aqui saúde e meio ambiente são duas áreas que 

nós aqui dentro da nossa política de comunicação tratamos como áreas de divulgação científica. 

Porque você não tem como pensar em saúde e meio ambiente sem traduzir a informação de um 

jeito que possa ser melhor processada. 

 

Quais os principais desafios em termos de políticas de comunicação e marketing, 

considerando tanto a dimensão do público interno como também a dimensão do público 

externo? 

É ser ouvido e ouvir. Ser ouvido de criar mecanismos de interação, de trocas. Para ser 

ouvido, você direciona, libera a informação com o modelo padrão, com assessoria de imprensa, 

com newsletter, com veículos, você faz a informação circular. Mas isso não é garantia de ser 

ouvido. Isso é garantia que você está pondo mais um produto na rua. A condição de ser ouvido 

está, em primeiro lugar, em ouvir. Então, agora nós estamos pensando que mecanismos, não 

temos claramente definido ainda, porque isso é uma questão que envolve pessoas, tecnologia. 

Se nós não temos nem pessoas, nem tecnologias para fazer o veículo, quanto menos para ouvir 

o seu público. Você tem que fazer pesquisa de tempo em tempo, criar canais mais interativos. 

Nós temos canais reativos, quer dizer, a pessoa não gostou de uma informação, ala manda um 

e-mail, ou manda uma demanda. Quer dizer, são canais de interação reativa. Não temos ainda 

canais de interação mútua, que a pessoa entra. Nós temos o Facebook. Lá nós temos algumas 

interações mútuas, mas ainda é muito pequeno. Ainda é uma demanda individual. É aquele 

problema específico de alguém e ele usa o Facebook. 

Temos uma página chamada Acontece na UFMT com 10 mil seguidores. Ali você tem 

uma pouco de interação mútua, mas ainda não é a interação desejada. Criar esses mecanismos 
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que é mais complicado. Então para ser ouvido, você tem que ouvir, para ouvir, você tem que 

investir. Então, como essa política que eu te falei da revista nas escolas. Nós queremos fazer 

uma revista para o Ensino Básico, não só para a população ou para o pesquisador ou 

comunidade universitária. A revista foi pensada para circular na sociedade, então ela vai para 

banca com distribuição gratuita, ela vai para shoppings, lojas em que os proprietários deixam a 

gente colocar, então a população pega e leva. Ela vai nesses pontos culturais, tiragem de 8 mil. 

Então ela circula menos aqui dentro. Aqui dentro, os alunos já dispõem do site, da UFMT 

Ciência, da Fapemat Ciência. Ela circula em vários pontos da cidade, assim como o jornal da 

UFMT. A UFMT Ciência já circula nas escolas há um bom tempo, mas nós não temos o 

feedback do uso dela na escola. Porque a gente acha que o professor pode usar os projetos de 

pesquisa da universidade nos processos de ensino, nas diferentes áreas. Isso gera um entusiasmo 

maior do aluno, porque a universidade está aqui perto, ele pode conversar e convidar o 

pesquisador para fazer uma fala. Então a universidade fica mais próxima, E nós fazemos esse 

intermeio de levar o pesquisador até a escola, caso haja uma demanda por parte da escola, então 

a ideia agora nessa edição é fazer o acompanhamento, fechar isso e de fato parar para ouvir. Na 

prática é isso, parar para ouvir as críticas ao produto, se eles entendem a linguagem que está 

sendo colocada, a utilidade disso para a escola. Então nós vamos colocar nessas escolas um 

número maior de revistas para que pelo menos uma classe inteira tenha um exemplar e os 

professores possam trabalhar. Encaminhamos para cerca de 40 escolas, mas com tiragem 

limitada. Mas a gente não tem feedback. Agora a gente quer ter um feedback mais científico, 

mais elaborado, pensado. 

Agora nós estamos lançando um projeto que já é do grupo de pesquisa que eu coordeno, 

tem quase 40 pessoas. O projeto, em termos de popularização da ciência, chegamos a um ponto 

muito bacana. 

Quando você está falando em termos de alinhamento das políticas com as ações, tanto é 

colocar a nossa voz nas ruas, isso a gente faz com diferentes veículos, mas ser ouvido, o que é 

a maior dificuldade. Porque só colocar a sua voz fica meio autoritário, fica de cima para baixo, 

aquela coisa vertical, esperando uma reação da audiência. Esse processo está um pouco 

envelhecido, está superado, então, nós temos que encontrar um jeito. Quer dizer, a Universidade 

agora, se ela tem um jornalista no seu quadro de servidores para fazer a comunicação da 

Universidade, ele vai ter que ter a ouvidoria, não essa ouvidoria tradicional de reclamação, mas 

uma política de ouvir a comunidade, isso significa instalar um mecanismo eficiente de pesquisa, 

de buscar a voz das pessoas, e tecnologia eficiente de interação. Isso tem que ser feito. Por 

exemplo, na TV digital, vai ter um canal de voz para reclamar, em que o menino conecta no 
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próprio sistema um canal de voz da casa dele, do celular ele conecta com a emissora e fala 

determinada coisa. Essa tecnologia já vai ser possível. Agora, gente para atender e dar resposta 

que já e mais complicado. Isso demanda tempo, gente e, mais do que isso, desejo de fazer isso 

e gente preparada para isso. 

 

QUESTÕES SOBRE A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA INSTITUIÇÃO: 

 

Em quais áreas há maior produção científica na instituição? Existe um perfil da 

ciência produzida nesta Universidade? 

Física Ambiental e Saúde Tropical. A gente busca dar um equilíbrio entre as áreas. Todas 

as áreas têm pesquisa, você tem quase 300 grupos de pesquisa, todos produtivos e reconhecidos, 

mais de 1000 projetos em andamento. Então, não falta pesquisa para divulgar em todas as áreas. 

Essas duas áreas que eu te falei são de excelência, nota cinco na Capes, é onde estão os 

pesquisadores PQs [Pesquisadores com Bolsas de Produtividade em Pesquisa Capes]. Então 

você tem quatro áreas muito fortes: Educação, Agricultura Tropical, Física Ambiental e Saúde. 

Mas a gente busca dar o equilíbrio, ainda que se sinta mais à vontade de falar dessas áreas. Mas 

a gente tenta dar o equilíbrio porque sabe que quanto mais a gente fortalece uma área, mais ela 

se fortalece. O processo é sinérgico. Então, a gente cava essas informações. Pode ver, a própria 

revista, trafega com esses temas, ela vai em todas as áreas e bate na porta de todo mundo. É 

bem equilibrado, esse é o principal. 

 

Os pesquisadores são sensibilizados para a importância da Divulgação Científica? 

Você tem aí o nosso maior desafio com a Divulgação Científica não é nem tanto com a 

imprensa, é internamente com o pesquisador para estar disponível par entender que o tempo da 

imprensa é diferente do tempo dele, para entender que ele pode confiar na imprensa. Existem 

maus profissionais em todas as áreas. Mas, normalmente o pesquisador é ressabiado. Ele gosta 

de ler o que o jornalista vai escrever, o jornalista não deve mostrar, ele não pode se submeter 

ao crivo da censura do pesquisador. Então, é uma relação um pouco delicada, e esse talvez é o 

maior desafio. No nosso evento, nós vamos ter um encontro de pesquisadores com a imprensa. 

Nós tivemos no primeiro e neste vamos fazer outro. Já está previsto: nós vamos botar aqui 15 

pesquisadores, os melhores das três universidades e vamos fazer um encontro de pesquisadores 

com jornalistas. De conversar mesmo, de quebrar tabu, pode ser até, se a gente arrumar dinheiro 

fazer um café da manhã ou um happy hour.  
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A instituição possui um planejamento ou política que norteie a divulgação das 

pesquisas e eventos científicos aqui produzidos? 

Sim. Uma produção nova. Fizemos isso para concorrer ao Prêmio José Reis [de 

Divulgação Científica] e fizemos a montagem toda disso. É um documento formalizado, passa 

pela reitoria que é a quem a gente está vinculada. Você não precisa passar pelas instâncias 

colegiadas. 

 

Quais os principais públicos de interesse da divulgação científica da instituição? 

O mesmo princípio da Universidade: o público interno e o externo. Para o público interno, 

o nosso objetivo é o pesquisador, no primeiro momento, os programas de pós-graduação e não 

os alunos de graduação, porque a gente quer trabalhar no sentido dele entender a popularização 

da ciência e o papel que ele tem nesse processo de disseminação da informação. Então, ele é o 

público número um interno. E o público externo, além da imprensa e autoridades, que a gente 

mantém um canal, eles estão na nossa newsletter. A da Fapemat Ciência, por exemplo, vai para 

tudo quanto é autoridade e jornalista e agora da UFMT Ciência também. E alunos do Ensino 

Médio. Então, se a gente fosse classificar, é o nosso pesquisador, e a gente entende como 

pesquisador o aluno de mestrado, o aluno de doutorado e o professor pesquisador, líderes de 

grupo etc. E o público externo, a imprensa e autoridades que atuam diretamente no processo de 

popularização e o Ensino Médio são nosso público preferido. Por quê? Porque no Ensino Médio 

é que ele vai virar pesquisador, que ele se envolve mais com a ciência, que ele tem uma leitura 

mais clara do mundo: - Eu quero ser médico, quero ser advogado, quero ser isso, quero ser 

aquilo! E a gente gostaria de envolver a UFMT nesse querer. Não para ele estudar aqui, pois 

isso de uma certa forma já existe por ser a única instituição federal aqui de Cuiabá (estou falando 

de Cuiabá), da mesma forma que lá em Cáceres vão querer estudar na Unemat. Quem não deseja 

uma outra instituição, não quer sair fora, tem que ir lá, quem não deseja sair fora de Cuiabá, 

tem que ser aqui. Então, essa coisa já está constituída. Nós queremos que ele estude aquilo que 

a UFMT estuda, ao invés de ficar estudando aquilo que outras instituições estudam. A gente 

quer criar o foco de interesse, porque não adianta: se a audiência é ativa, eu tenho que ir lá onde 

a audiência é ativada. Não adianta eu ficar soltando publicação daqui que não vai atingir, não 

vai chegar. 
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ANEXO 7.  

Entrevista 7: Setor de Comunicação da UFMT 2 

 

De acordo com a dinâmica da equipe de comunicação da UFMT e divisão de atribuições 

e funções, eles consideraram pertinente dividir as perguntas do questionário conforme área em 

que cada profissional responde e atua mais diretamente na estrutura de comunicação.  

 

 

QUESTÕES SOBRE PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO 

 

 

Quais os meios de comunicação utilizados internamente pelo departamento de 

comunicação? 

No site não há divisão das matérias por editorias. Temos uma página mais geral para o 

aluno, uma para o servidor e uma para o professor. O professor também é servidor, mas tem 

assunto que é mais relacionando ao técnico, vai na página do servidor. Então, nessas páginas a 

gente direciona matérias mais de interesse desse público. O técnico, por exemplo, tem pesquisas 

que são mais de interesse do técnico e a gente coloca lá também. Então, o rol de divulgação que 

a gente tem são matérias factuais de eventos científicos, defesa de dissertação, defesa de teses, 

defesas de monografias, TCCs, entrevistas, matérias sobre palestras, seminários, oficinas de 

pesquisadores de fora que vêm para participar de bancas e que são convidados a fazerem algum 

evento mais aberto pela universidade ou que vêm para outro tipo de atividade, como agora 

professores que vieram para o PIBIC, para o PIBIC Ensino Médio, de que a universidade 

participa. Então, também eles foram convidados a virem participar no projeto da Capes, tem 

oficina ou palestras e a gente divulga, porque tem alguns eventos que são fechados, mas tem 

uns que são mais abertos, aproveitando a ocasião para divulgar determinados assuntos que são 

tratados nos cursos de pós-graduação. 

Boa notícia: era para ser anual, mas a gente não conseguiu fazer dois anos em sequência, 

por causa de problemas de saúde que tive. Ele chegou a ser redigido, mas não foi diagramado. 

É boletim, tamanho ofício. 

A gente faz uma coletânea de todas as notícias do ano que são consideradas notícias de 

mérito da UFMT ou dos seus segmentos, professor, servidor, alunos, convites para apresentação 
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de trabalho no exterior, prêmios, pessoas ou projetos que venceram em editais de grande 

importância, mérito acadêmico e científico. 

UFMT.Ciência (online): o site vai ser lançado. Congrega vários temas, tem link para 

todos. 

Temos face e Twitter da UFMT. Tudo o que vai para o site também vai para lá e os vídeos 

que são produzidos para a TV também são veiculados no Facebook e Twitter e Fapemat 

Ciência. 

Revista UFMT Ciência (impressa): já teve três edições, já vai para a quarta, já está 

rodando. Uma parcela vai para o câmpus e outra parcela, junto à Secretaria de Educação, para 

as escolas de Ensino Médio. 

Jornal da UFMT: é distribuído nas bancas e no câmpus gratuitamente e também para as 

autoridades, governo do estado, prefeitura de Cuiabá e Várzea Grande. O último está aqui, a 

gente está rodando mais um. A entrevista do jornal geralmente, em grande parte, é com algum 

pesquisador que veio à UFMT para um evento específico. E aí, é feita uma entrevista sobre um 

tema de maior importância para o público em geral que ele trabalha. Entrevista central e aí nós 

temos retranca inovação, retranca pesquisa, conforme a pauta, que são da área de produção 

científica. Nessa edição parece que só tem inovação, pós-graduação, entrevista com esse 

pesquisador, saúde e inovação, cultura, esporte e comunidade. 

ComVivência: está parado há um ano. É bimestral, agora perdeu um pouco o ritmo. Para 

público interno, vai por correio para casa do servidor e professor. 

No portal tem um mais dirigido para público interno e um mais geral. Cada categoria 

costuma entrar na sua janela de interesse. 

Acontece na UFMT: agendinha impressa, uma vez por mês, distribuída na guarita para 

todos os que passam. Folheto, meio ofício, com notinhas rápidas, endereços de páginas, de 

eventos, cursos, eventos de toda natureza, cursos de graduação e pós-graduação, oportunidades, 

informação rápida de interesse geral.  

Boletim dos Bacharelados: experiência didática, é matéria curta. Parceria com a Pró-

reitoria de Ensino de Graduação e é distribuído por eles mesmos para o público dos cursos de 

licenciatura e bacharelado. 

Boas notícias: periodicidade anual, é distribuído no câmpus e colocado no site em PDF. 
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QUESTÕES SOBRE A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA INSTITUIÇÃO: 

 

Quais as políticas de comunicação adotadas para comunicação científica em relação 

à imprensa? 

A gente tem o atendimento à imprensa, direcionando os pesquisadores através do guia de 

fontes, os pesquisadores que estão cadastrados no guia. Nós temos também uma agenda manual 

que a gente pratica todos os dias, de professores que não autorizaram colocar no guia ou mesmo 

que estão lá, mas que estão aqui e acaba sendo mais prático em determinados momentos como 

agora [havia acabado a luz no câmpus da UFMT naquele momento e a agenda de papel mostrou-

se útil]. Então eles atendem à imprensa por demanda deles e por proposta nossa, através de 

releases, sugestão de pauta e também temos as pautas desses nossos veículos. Então, a mais 

nova política é termos os veículos novos só de jornalismo científico e a Rede (RDC). Também 

o projeto que procura formar as pessoas mais jovens para as ciências através da divulgação nas 

escolas, no interior também, no Pantanal, no Livramento, município de Mimoso, Santo Antônio 

do Leverger e Barão de Melgaço, formar jovens através da divulgação nas escolas de Ensino 

Médio e também temos cursos para jornalistas, curso de extensão em Jornalismo Científico, 

que já teve duas edições (2010, 2014). Também temos uma relação bem próxima com o EIT 

[Escritório de Inovação Tecnológica da UFMT], que tem uma jornalista que fica lá, não é 

exclusiva do EIT, mas fica próxima. Tem a parceria com a Fapemat, porque o objetivo da 

divulgação científica não só é da UFMT como do Estado, pois a ciência produzida em Mato 

Grosso não tem um grande espaço fora. Então, para abrir um caminho fora das fronteiras de 

Mato Grosso e também um dos objetivos utilizando só veículos internos é fazer chegar aos 

diferentes segmentos, às diferentes áreas de pesquisa, o que um está fazendo, o que outro está 

fazendo, porque não tem muito intercâmbio de informações sobre o que cada área está 

produzindo aqui na UFMT, aos pesquisadores de diferentes áreas o que cada um está 

produzindo. E para o público externo, também mostrar que a universidade, que é uma 

instituição pública, produz conhecimento, produz pesquisa e que está disponível para a 

sociedade, como um princípio do bem público, a informação. 

Além da continuidade da revista UFMT, Ciência, dos programas científicos na TV 

Universidade e Rádio UFMT Digital e da revista Fapemat Ciência, este ano alunos de 

Comunicação, em sintonia com os preceitos do GPEA, Grupo Pesquisador em Educação 

Ambiental, Comunicação e Artes, com projeto apoiado pelo PROEXT-MEC, desenvolvem em 

três escolas rurais, em Poconé, Santo Antônio do Leverger e Barão de Melgaço, atividades de 

capacitação de jovens estudantes para a documentação em áudio e vídeo de projetos científicos 
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desenvolvidos nas escolas e dos saberes populares aprendidos na relação dos habitantes 

pantaneiros com o fluxo das águas do Pantanal 

 

Há iniciativas para busca de aproximação com mídia ou qualificação da cobertura 

científica? 

Através dos cursos, através da sugestão de pauta, do próprio atendimento diário. A nossa 

média de atendimento, incluindo eventos científicos e a busca de pesquisadores para falar de 

determinados temas latentes do dia-a-dia, é de 500 pedidos no ano. Disso tudo a gente faz 

cadastro e depois ela é sistematizada e analisada pelo professor Dielcio com o bolsista para 

saber qual é a inserção. Essa anotação não é feita necessariamente pela pauta concretizada, mas 

pela procura que teve. Grandes eventos, demanda de eventos para temas específicos do dia-a-

dia, matérias especiais, entrevistas especiais para TV, rádio ou outros veículos, tudo é 

cadastrado. Então nós temos o cadastro da demanda da imprensa e depois, através do clipping, 

o que foi veiculado. Tinha um clipping eletrônico de rádio e TV, mas de uns dois anos para cá 

não tem mais, demonstra também a inserção da UFMT nessas mídias que, mesmo em período 

eleitoral, a UFMT ganha de todos órgãos federais, órgãos públicos do estado no índice de 

veiculação. Planilha serve para a gente ter o controle, tanto do tipo de procura que a gente tem 

e serve para estudos, e também para a gente no atendimento diário saber. A gente trabalha por 

turnos então, se alguém de manhã atendeu um assunto, na hora em que ligar à tarde alguém, 

para uma continuidade, ou para desmarcar uma agenda, a gente tem o controle de quem foi que 

ligou, os contatos. Então dá para fazer um controle, uma equipe pode dar continuidade na 

agenda também. 

 

Há iniciativas para sensibilizar pesquisadores da instituição para a importância da 

divulgação científica? 

Sim. Através da reunião do Fórum de Pesquisadores, de que o professor Diélcio participa 

representando a comunicação. Então existe essa iniciativa e também no Curso de Jornalismo 

Científico, além dos convidados para falar sobre as matérias, sobre os estudos que existem em 

uma área, foram convidados pesquisadores para apresentar os trabalhos como forma de interagir 

com os jornalistas. A primeira edição da Revista foi resultado de matérias que foram feitas a 

partir daqueles temas e foram apresentadas por pesquisadores que são os PQs (Produtividade 

Capes). Eles aceitaram o convite e têm esse nível de diferenciação em relação aos demais, pois 

não poderíamos chamar todos. 
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Como é a disponibilidade dos pesquisadores para o trabalho de interação com a 

imprensa, há resistência? 

Quanto à resistência, eu acho que, geralmente, a gente tem muita aceitação, muito 

atendimento, mas a gente tem um pouquinho de dificuldade em ampliar esse quadro de 

pesquisadores que atendem. Então, tem muitos que atendem sempre e outros que não gostam 

de atender. Mas, principalmente, é um conflito que eu acho que é generalizado em toda 

universidade que é um conflito da falta de confiança que, por causa da linguagem ou porque há 

um desentendimento em relação à informação que foi dada e à informação que foi veiculada e 

muitos dão até entrevista por telefone e outros de jeito nenhum, mas isso acho que é uma 

questão de acerto de combinação do que dá certo para os dois lados. Mas a dificuldade maior é 

essa, uma certa desconfiança do que o jornalista vai fazer com a informação.  

 

Há algum treinamento da equipe de comunicação para tratar pautas de jornalismo 

científico? 

Sim. Tem as reuniões de pauta, teve curso em que vários dos jornalistas que atuam nessas 

áreas hoje aqui dentro da Secomm eram até estudantes antes de final de curso, na época dos 

cursos de capacitação que foram dados. Aí, essas reuniões da equipe com o professor orientador 

que vão dando essa formação.  Coordenação, temos professor Tiago que coordena a equipe da 

Fapemat Ciência, essa formação é feita diariamente. Agora, formalmente, foi o curso de 

jornalismo científico e a própria participação no projeto de pesquisa, que gera artigo também 

sobre as experiências, tem gente que está trabalhado até na pós-graduação sobre esses temas de 

Jornalismo Científico.  

Treinamento não tem. Mas eu sei que, quando foi criada a Secomm, o professor Diélcio 

chegou a conversar com os pesquisadores a respeito disso. Não sei se chegou a ser feita uma 

conversa mais global, mas ele tentou sensibilizar para esse fato de que os recursos também 

podem ser destinados para a divulgação, mas esse daí, pelo que eu tenho observado, não surtiu 

muito efeito. 

 

Há preocupação de dar visibilidade às diferentes áreas do conhecimento? 

Sim. A gente equilibra a partir um pouco da demanda, porque tem áreas que são mais 

fechadas para divulgar. Por essa própria questão de falar da confiança que tem no jornalista, 

então, às vezes eles até querem divulgar alguma coisa no site, mas aí não querem atender a 

pedidos externos de divulgação e de entrevistas. Alguns, mas muito poucos, falam “eu só dou 

entrevistas para determinado veículo porque em tal veículo não confio mais, aconteceu um erro 
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e eu não quero mais”. E você tem que ficar explicando. Às vezes a determinação é muito grande 

e ele não fala mesmo. Isso acontece somente com algumas pessoas, em determinadas áreas, por 

exemplo, na área da Saúde é mais fechada, a Sociologia tem um grande grupo que não dá 

entrevistas de jeito nenhum, área de Política é difícil conseguir alguém para falar. Tem muita 

demanda nessa área em época de eleição, época que tem alguns conflitos, ou quando tem 

alguma questão de legislação de Direito Público. A área de Direito é mais aberta a falar quando 

tem alguma relação com essa área do que, por exemplo, a Sociologia Política. 

 

Há acompanhamento no site da UFMT das matérias divulgadas sobre as pesquisas 

da Universidade? 

Não. Só sobre a pesquisa ainda não fizemos, ao menos que ele tenha algum bolsista do 

projeto de pesquisa fazendo. Mas aqui dentro da coordenação, não. 

 

É feito um clipping do material divulgado pela imprensa? 

Tínhamos uma pessoa que fazia o clipping e agora interrompeu essa rotina, porque ela 

está de licença médica faz um bom tempo. Mas o professor Diélcio fez até um trabalho na época 

que serve de amostragem com bolsistas de analisar as primeiras páginas de jornais e ele deve 

ter esse resultado. 

 

Como é feita a seleção de pautas de DC para o site da UFMT? 

Temos a demanda que vem por e-mail dos diferentes cursos de pós-graduação para a 

divulgação das defesas de dissertação e teses, também temos sugestão de pauta de algum projeto 

que está fazendo apresentação de tese e dissertação, ou tem alguma atividade de projeto de 

pesquisa fora da comunidade e a gente também busca pauta através desse nosso cadastro e, no 

jornalismo científico, faz prospecção também, discute a pauta e, às vezes através mesmo do 

nosso guia de fontes e do catálogo de pesquisa. Agora essa prospecção está mais sistematizada, 

depois que a gente tem o Fapemat Ciência, o UFMT Ciência e a revista.  

A gente tem que fomentar esses veículos e tem que ter bastante assunto. Então cada um 

tem um ritmo de divisão de área. Determinado jornalista fica responsável por uma área, tipo 

uma setorização, mas não tão rígida. Mas aí tem a busca desses pesquisadores dentro de 

determinadas áreas. Então a pessoa vai ampliando o contato. 

Muita coisa chega até nós, mas muito a gente tem que buscar, porque às vezes tem gente 

que nem sabe como funciona a comunicação, não sabe os caminhos. Temos que buscar, explicar 

como faz, quais são as formas de divulgar. 
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Como avalia o espaço da mídia local/nacional para as pesquisas realizadas no 

estado? 

Eu acho que em todas as mídias, nacional e local, ainda precisam de mais espaço. Só 

poucos veículos têm caderno destinado à ciência. Aqui em Cuiabá não tem nenhum que destine 

uma página, pelo menos, ou uma coluna, mas que seja só de ciência. Eu acho que um dos 

fatores, além de o veículo ter interesse, abrir mais a formação dos jornalistas, porque às vezes 

tem assuntos palpitantes, mas falta um pouco da compreensão dos jornalistas para compreensão 

da importância da pauta. Tem pauta, tem assuntos, que você pode fazer algum recorte, voltar 

para a linha editorial daquele veículo e, hoje em dia, não estamos tendo muito essa penetração, 

mesmo estando fazendo essa divulgação científica com os releases que estão sendo feitos 

ultimamente, eu acho que pode ampliar muito ainda. Tem procura. Ontem mesmo eu tive 

procura de um assunto que foi distribuído pelo Fapemat Ciência, que se relaciona também com 

hábito, que o pessoal valoriza muito pauta de cultura local, cultura regional. Então, essa 

pesquisa que um canal de TV procurou para fazer matéria era sobre as modificações na culinária 

cuiabana, “Chapa e Cruz”, que estão sendo estudados novos ingredientes para serem incluídos 

aos pratos regionais. Então, é nutrição e Agronomia juntos. 

 

Quais os principais avanços e desafios da divulgação científica na instituição, 

considerando tanto a dimensão do público interno como também a dimensão do público 

externo? 

Avanço foi a criação da Secomm, criação no final de 2008 e implantação em 2009, que 

possibilitou a criação do Jornalismo Científico aqui, inclusive na TV, também tem o 

UFMT.Ciência que é produzido lá. Aí lá tem os quadros Jovem Pesquisador, Será que é 

verdade? Você Sabia? Com diferentes recortes para poder proporcionar oportunidade e a 

divulgação de vários papéis, não só do pesquisador, mas dos bolsistas de iniciação científica, 

os alunos de mestrado e doutorado para divulgar determinados assuntos, ou de seu próprio 

trabalho, de sua própria experiência, ou de assuntos palpitantes, curiosidades da ciência que 

alguém daqui trabalha. Então, isso aí entra para as redes sociais, entra para a TV. Então acho 

que isso é um avanço bem grande. 

Agora, desafio é ter tudo isso, conseguir estruturar e manter essa iniciativa para os 

próximos anos, também formar mais jornalistas para abrir mais espaço na mídia local para 

poder a gente conseguir ter essas pautas de ciência mais rotineiramente e acho que o apoio e 

abertura de projetos de pesquisa para a área de Comunicação, para essa divulgação através de 

projetos, porque a própria instituição tem um nível de crescimento que depende do ministério, 
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mas se tiver apoio de projetos que possam prever a divulgação e ter o recurso para a gente fazer, 

acho que facilita, já pode crescer. 

Para as mídias sociais não há produção de conteúdo exclusivo, é redirecionamento do site 

com adequação da linguagem. Há preocupação em manter uma linguagem não tão coloquial, 

mas um tanto institucional, pois há muitos perfis com UFMT que não são oficiais, por isso, uma 

tentativa de diferenciação. 
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ANEXO 8.  

Entrevista 8: Setor de Comunicação da UFMT 3 

 

QUESTÕES SOBRE PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO 

 

A que órgão o setor de publicidade está subordinado? 

Na prática, como supervisora, eu acabo respondendo mais ao Diélcio, porque, como eu 

tenho esse acúmulo de função administrativa, estou sempre mais perto dele, porque a gente tem 

um quadro defasado. A supervisão, por exemplo, só conta com a figura do supervisor, não tem 

mais nenhum cargo dentro da estrutura. Eu tenho estagiários que são do curso de comunicação, 

são dois estagiários e tem um professor do curso de comunicação social. Ele tem a formação na 

área de design, publicidade e processos criativos, principalmente essa parte de criação de 

layouts. Ele nos apoia, ele não tem uma carga fixa aqui conosco, como ele é chefe do 

departamento de comunicação social tem semanas que ele está aqui a semana toda conosco na 

parte da tarde, mas tem períodos que ele tem demandas lá e ele vem uma ou duas vezes na 

semana e acaba ficando lá. Aí ele acaba nos atendendo em ações especiais, por exemplo, quando 

a gente tem relatório de gestão, ele é o responsável pelo relatório de gestão, ele que faz toda a 

composição visual, peças mais importantes que têm prazos mais apertados. Geralmente coisas 

que estão mais relacionadas à gestão.  Rotina fica mais relacionada com os estagiários (dois de 

publicidade).  

 

Quais as principais atribuições do setor de publicidade? 

A gente atende todas as demandas de comunicação e identidade visual da universidade. 

Então, a gente recebe desde pedidos de logomarcas para grupos de pesquisa e para eventos, até 

material, parte de papelaria de evento, bloco, cartaz, enfim todo tipo de peça impressa que você 

precisar para evento, composição de camisetas, bolsas, até campanhas que são principalmente 

demandadas pela administração superior, como de economia de energia, economia de recursos, 

água, papel, material de consumo como um todo, agora por exemplo a gente tem uma campanha 

de combate à população felina dentro do câmpus (tem um grupo de trabalho atuando, pensando 

na questão ambiental, como manejar esses animais e a parte de comunicação, pois muita gente 

de fora traz e abandona aqui no câmpus. A preocupação da comunicação). Não tem, então, uma 

definição muito específica do que a supervisão faz, é quase uma mini-agência. Até porque, em 

alguns momentos, a gente não consegue atender, dada a estrutura enxuta que a gente tem. O 
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ano passado, a gente teve um pouco mais de folga no processo de produção, porque a gente 

tinha alguns bolsistas de extensão que estavam aqui conosco também. Mas com a redução no 

número de bolsas de extensão, a gente acabou não conseguindo suprir toda a demanda que tinha 

aqui e ficamos só com essa estrutura minguada. 

Quando nós recebemos uma demanda de identidade visual, já entra na pauta para a 

cobertura de todos os veículos. Se nós recebemos a demanda, já pauta todo mundo, o design já 

faz a identidade visual, a assessoria já faz a divulgação para os veículos da cidade, já faz a 

cobertura do lançamento, já entrevista os organizadores, a TVU também sempre está nesse 

processo de divulgação. Mas se a gente não recebe essa demanda para identidade visual, a gente 

fica dependendo dessa demanda para a divulgação posterior. Hoje a nossa equipe é bem 

reduzida. Aqui na Assessoria de Comunicação, por exemplo, nós temos duas jornalistas, a 

coordenadora e uma jornalista e os estagiários que dão suporte ao processo. A gente não tem 

uma equipe que possa estar na rua buscando pauta, que possa estar visitando os departamentos 

para saber o que está acontecendo, se tem previsão de evento, essas coisas. O pessoal da parte 

de Divulgação, que mexe especificamente com essa parte de divulgação científica, que tem o 

acompanhamento permanente do Prof. Dielcio, eles montam uma agenda de eventos. Então, 

eles saem garimpando nos sites dos departamentos e institutos, utilizam a pauta que a gente 

recebe e aí tem esse processo de garimpagem mais específico para dar detalhes a esse processo 

de divulgação científica, tentando cobrir. Mas ainda existem falhas, nem sempre as unidades 

divulgam nos sites, nem sempre os professores que organizam trazem essas informações para 

a gente. Muitas vezes acontece da gente descobrir que vai acontecer algum evento super bacana 

já no dia do evento. A gente até divulga, vai lá fazer cobertura, mas ainda tem muitos problemas 

de planejamento para a divulgação desses eventos porque a gente não recebe as informações no 

tempo adequado. 

 

Quais os meios de comunicação utilizados internamente pelo departamento de 

publicidade? 

Temos os veículos oficiais, o Jornal da UFMT, que a gente utiliza, em geral quando tem 

campanha de grande vulto a gente utiliza a última página, tem a UFMT Ciência, que é a Revista 

de Divulgação Científica que a gente também utiliza a contracapa para fazer anúncio dessas 

campanhas. Nós temos o próprio site, que sempre que tem uma campanha grande a gente puxa 

para um informe publicitário ou divulga alguma ação específica que esteja acontecendo dentro 

dessa campanha e os espaços de mídias sociais, o Facebook e o Twitter, que nós temos os 

“Acontece na UFMT” e, dependendo da temática, vai para parte de Divulgação Científica nas 
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mídias sociais e no site, que nós temos o RDC [Rede de Divulgação Científica], que 

eventualmente apoia essa divulgação, por exemplo, eventos científicos e de cunho acadêmico, 

as mídias sociais de divulgação científica, que é o perfil It Ciência no Facebook e Twitter, tem 

o canal de vídeo UFMT Ciência no YouTube e o perfil no Instagram, do It Ciência. Se tiver 

mais relação com essa parte de divulgação científica, essas mídias de divulgação científica 

apoiam a divulgação, senão fica no Portal da UFMT, vai sempre para a newsletter. Em termo 

impresso, tem a revista e o jornal, o Acontece na UFMT, que é uma espécie de agenda mensal 

que também divulga campanhas desse tipo, quando é uma campanha institucional, como a 

campanha de redução de gastos e economia de energia, e a parte de divulgação de evento, 

quando a gente atende uma divulgação específica que desenvolve a marca, a papelaria tudo de 

divulgação de um evento, ela já entra como notinha dentro do Acontece e só ganha uma 

identidade visual especial para essa divulgação.  

Campanha de vestibular a gente não realiza, porque como a gente já tem a adesão ao 

ENEM há vários anos, a gente segue a identidade visual que vem do próprio MEC e só faz 

chamadas na página, nas mídias sociais, mas não tem uma campanha específica desenvolvida 

pela gente. A gente segue a identidade visual que está disponível pelo MEC. Outdoor a gente 

não utiliza, mas por questões administrativas. Nós tínhamos as placas, mas era licitado, então o 

último fornecedor que nos atendeu teve um problema, as placas acabaram caindo, deram um 

prejuízo para um técnico e um aluno que tinham um veículo parado embaixo, então ficou uma 

demanda judicial um pouquinho morosa, a gente não tem mais no câmpus essa placa de outdoor. 

A gente acaba utilizando cartazes e esses veículos institucionais. Quando temos as publicações 

do Convivência, Boletim das Licenciaturas e Boletim dos Bacharelados, que não tem uma 

periodicidade fixa, estabelecida, quando coincide a gente encaminha. 

 

Quais as políticas de comunicação adotadas pela instituição em relação à 

propaganda e marketing? 

Não tem uma política, normativa ou portaria que regulamente como deve ser. A gente 

tem alguns procedimentos que a gente adota. Por exemplo, oficializar a demanda. Não precisa 

ser um procedimento formal, mas que encaminhe um e-mail para a supervisão de design 

informando o que precisa, qual o prazo que precisa ser produzido. Aí, a partir daí a gente marca 

uma reunião para conversar com os idealizadores do evento para conseguir compreender qual 

o objetivo do projeto e aí dá início às atividades de produção da arte, da marca, enfim de todas 

as peças que forem demandadas. Mas um documento escrito, que a gente possa divulgar, nós 

ainda não temos. Não tem formalizado. 
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Existe um orçamento anual do setor de publicidade? 

Não, porque a Secomm não tem unidade orçamentária. Nós estamos vinculados em 

termos de orçamento diretamente ao Gabinete da Reitoria. O que tem previsto é a parte de 

publicidade legal, publicação em Diário Oficial e as divulgações que são obrigatórias. Mas 

estão mais relacionadas à publicação de editais e portarias, essa parte mais relacionada às 

questões que envolvem a legalidade mesmo, que tem que tornar público, mas essa parte de 

campanhas publicitárias a gente não tem orçamento. 

 

Existe um número de campanhas produzidas/veiculadas por ano? 

Para você ter uma ideia, em 2014 a gente realizou 176 trabalhos, isso entre desenvolver 

apenas uma logomarca e desenvolver uma campanha completa. Via de regra, a gente tem 

trabalhado com divulgação de eventos, é o que mais aparece para a gente, semanas de trabalhos, 

por exemplo, a gente já tem pautada a Semana de Psicologia, o Seminário de Divulgação, a 

Semana Acadêmica de Sinop. Esse é um quadrinho que eu controlo o que eu tenho de demanda 

e aí vou inserindo as demandas e aí conforme os prazos que esses pedidos têm eu vou inserindo 

ele dentro da pauta. Porque evento geralmente tem data marcada para acontecer, então, a gente 

acaba tendo que priorizar pela data, conforme data mais próxima para a gente garantir a 

divulgação dessas atividades. A maior parte desses que estão aí no quadro são eventos mesmo. 

A gente tem bastante demanda de logomarca também, são duas coisas que a gente fez bastante 

também. Em 2014, fizemos 16 logomarcas. Eventos foram 14, científicos e acadêmicos.  

A gente acaba fazendo revitalização de algumas marcas, por exemplo, o grupo de 

pesquisa JPA tem uma marca, mas não foi uma marca desenvolvida com base em critérios 

técnicos, questão de redução, leitura em tamanhos pequenos, positivo e negativo, essas coisas 

e aí a gente faz a revitalização dessas marcas, faz a proposta de revitalização de sites, essas são 

as atividades que a gente atende também. Agora, por exemplo, a gente está fazendo a proposta 

de revitalização do site da Secomm, já como uma proposta para ser expandida para o Portal da 

UFMT, para mudar o layout do portal. Tornar o layout mais limpo, valorizar mais imagem 

principalmente nas áreas de comunicação e artes, que são setores que demandam essa 

valorização da imagem, a cobertura fotográfica, espaço para vídeo que a gente já tem uma 

produção expressiva, tanto de documentário, os programas de pós-graduação têm feito a 

gravação das defesas, disponibilizar esse material, que no site hoje a gente não tem suporte para 

isso. Abrir espaços mais atrativos para que as pessoas busquem essas informações, de pesquisa, 

de extensão. A meu ver, as páginas foram desenvolvidas pensando muito na questão 

institucional, pouco na divulgação dos resultados de cada uma dessas unidades. Você precisa ir 
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acessando, sempre em cascata para chegar no conteúdo, nas teses, nos projetos de pesquisa. A 

ideia é a gente deixar isso mais visível, com um clique você já está na página. Tem a informação 

institucional, tem a notícia que seja específica do setor, mas também a consulta do conteúdo 

específico que a pessoa quer, a ideia é essa. Fica difícil, às vezes o nome de uma seção faz a 

pessoa acreditar que é uma coisa, clica e não é. Perde-se tempo. Ao invés de otimizar o processo 

de busca de informação, você está perdendo tempo para chegar aonde precisa. Tem algumas 

exigências do que tem que estar na primeira página, então a gente já perde espaço que poderia 

dar visibilidade às ações de pesquisa, por exemplo, portal da transparência, acesso à 

informação, que obrigatoriamente tem que estar na primeira página nos sites, tem alguns 

conteúdos que são importantes para a instituição, que a gente prioriza para estar na primeira 

página. 

 

QUESTÕES SOBRE MÍDIAS SOCIAIS: 

 

Quais as principais mídias sociais em que a instituição se faz presente? 

YouTube, com o canal TVU UFMT, o canal UFMT Ciência. O TVU concentra todo o 

conteúdo que é produzido pela TV, os programas da TV vão para esse canal da TVU e todos os 

programas de autoria da universidade, porque tem a questão dos direitos autorais, então que é 

da rede não está no canal da TVU e o UFMT Ciência é especificamente para a Divulgação 

Científica, que tem o mesmo nome, composto por quadros semanais. O Facebook, com o 

“Acontece na UFMT” e o no Twitter, acontece também, a gente separou em comunicação 

institucional e comunicação científica. O “Acontece” pega a comunicação institucional e o It 

Ciência no Facebook e no Instagram, que concentra a parte de divulgação Científica. O 

Acontece divulga quase tudo que está no Portal vai para o Acontece, no facebook e twitter, 

inclusive os eventos de divulgação científica, mas tem um caráter de divulgação mais factual: 

“Vai acontecer tal dia o evento x em tal horário”. O perfil do It Ciência já traz o perfil do 

palestrante que vai estar lá, valoriza a questão do conteúdo, da discussão que vai ser feita dentro 

desse evento. Já é uma linguagem realmente já incentivando essa relação com a divulgação 

científica, com os pesquisadores, para que se possa entender melhor o tema da discussão, o 

perfil básico do palestrante que vai estar participando do evento, essas coisas. 

 

Há divulgação interna/externa das páginas da UFMT nas mídias sociais? 

Uma divulgação específica, não. A gente tem os links de acesso às mídias sociais em 

todas as nossas páginas. No Portal, se você olhar lá vai ter o acesso na página inicial. Nas 
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campanhas institucionais que a gente faz, como as que eu citei de economia de energia e 

combate à população felina, a gente tem a identificação das mídias socais da universidade, no 

jornal, na revista, a gente tem a identificação, mas não tem assim uma campanha específica para 

“curtir” ou acessar esses perfis, não tem nada específico. Está ali no pacote de informações que 

a gente tem essas mídias, mas não tem ações específicas para buscar novos seguidores. A gente 

acaba, essa busca efetivamente por seguidores fica mais evidente, expressiva no período de 

recepção de calouros, que aí a gente produz um material específico, apresentando o câmpus, 

falando das oportunidades para os alunos ingressantes em termos de bolsa, os telefones que são 

importantes para ele ter, “onde você busca bolsas de assistência estudantil? Aqui na pró-reitoria 

de assistência estudantil, o telefone é esse, o e-mail é esse”, bolsas de extensão, bolsas de 

pesquisa, faz um apanhado do que é importante o aluno saber logo de cara, o que é importante 

ao chegar na instituição, localizá-lo. Aí, nesse material específico de recepção dos calouros a 

gente chama: -Acompanhe mais nas nossas redes sociais e dá os links para o facebook, twitter, 

YouTube, mas na rotina a gente não faz uma chamada especial. 

 

Quais os principais públicos de interesse dos diferentes canais de mídias sociais? 

Considero que foi um processo natural, a gente não teve um direcionamento, mas a gente 

tem principalmente alunos e um grupo menor de professores que nos acompanham, 

principalmente pelo facebook, no Twitter. O que a gente observa é que é muito aluno e vários 

membros da comunidade externa que ficam acompanhando, alguns representantes de veículo e 

mídias na cidade, grupos de representação social, coletivo feminino, coletivo negro, algumas 

organizações assim, mas não tem um direcionamento específico. A gente acaba utilizando 

muito para falar com os alunos, considerando que são principalmente eles que estão nesses 

espaços em contato conosco, divulga informações que são de interesse da comunidade como 

um todo, porque a gente tem muito egresso que continua com a gente, vinculados a esses perfis 

institucionais, mas a gente tem uma baixa adesão de técnicos administrativos nas nossas mídias, 

são realmente poucos que estão presentes. Professores têm um grupo mais expressivo do que 

técnicos, mas se a gente comparar com os alunos ainda é bem sutil, tem principalmente 

representantes da atual gestão, coordenadores de extensão, coordenador do coral, da orquestra 

que estão nesses espaços e aí ajudam, por exemplo, tem uma matéria específica sobre extensão, 

estão eles vão lá e interagem com aquela matéria, aquele conteúdo, mas grupo docente 

diversificado é pequeno e os técnicos menos ainda. 

A gente tem matérias que tem participação bastante ativa dos alunos, acontece muito de 

um aluno ver e citar outros, por exemplo, divulgação de oportunidade de bolsas ou concursos 
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públicos que aconteçam na universidade ou seleção para professor substituto são coisas que 

sempre tem várias pessoas que entram e citam outras. Período de ENEM a gente tem muita 

demanda, eles mandam mensagens in box, mandam comentários na timeline, pedindo e 

trocando informação, cobrando o lugar em que deveria estar disponível e eles não estão 

localizando dentro do portal. 
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ANEXO 9.  

Entrevista 9: Revista Fapemat Ciência 

 

Quais áreas e cargos compõem o quadro de funcionários da Revista Fapemat 

Ciência? 

Diretamente ao projeto a gente agora tem uma redução no número de bolsistas, que 

inclusive o coordenador também é bolsista. Então, nós encerramos o projeto no segundo 

semestre do ano passado com 9 bolsistas. Tinha um coordenador, que era o professor Diélcio 

mais oito. Eu e Taís, como editores do site e mais outros seis integrantes entre estudantes e 

jornalistas já formados trabalhando na equipe, embora a Taís e eu mesmo, como editores, 

participássemos da parte de redação, de produção de reportagens, fazíamos as entrevistas de 

campo. Além dos nove bolsistas, a gente tinha os voluntários. Com essa mudança de gestão no 

Governo do Estado de Mato Grosso, e a Fapemat tentando conter gastos, a gente teve uma 

equipe reduzida. A gente passou agora de novo para três bolsistas só. Já incluindo o 

coordenador do projeto que passou a ser eu.  O Diélcio saiu da coordenação direta do projeto e 

agora eu continuo como coordenador e mais dois bolsistas, que são a Isadora Aguiar Veloso e 

Valéria Próspero. As duas jornalistas formadas. O corte de bolsas foi bem pontual, no sentido 

de tirar os auxílios em relação aos estudantes, a quem cursava ou publicidade, que trabalhava 

nas redes ou jornalismo, que fazia parte da produção de matérias para o site. Evidentemente 

que com três pessoas é impossível produzir matérias em profundidade. A gente trabalha 

praticamente só com reportagens, reportagens muito longas, de muita pesquisa, de muita 

observação, de muita entrevista e o abastecimento do site é diário. Só não tem publicação de 

matéria aos finais de semanas e feriados. Todos os dias a gente publica uma matéria nova ou 

uma parte da reportagem, se forma uma série, no caso. 

Oficialmente hoje, a equipe é composta por três pessoas, que estão vinculadas ao projeto 

e que recebem bolsa, por isso a gente continua tendo o auxílio de voluntários. Porque, se não 

fossem os voluntários do projeto, o projeto já não conseguiria caminhar com nove bolsistas, 

com três, então, menos ainda. 

 

Quais os principais públicos de interesse da Revista? 

O nosso público primeiro são os profissionais da imprensa. Então, a gente já cria uma 

linguagem facilitadora em relação à ciência. Porque a linguagem científica tem as suas 

peculiaridades e não é de fácil acesso ao senso comum, à sociedade em geral.  A gente, então, 

cria matérias com uma linguagem mais simples, mais compreensível, mas mesmo assim, o 
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nosso público primeiro ainda não é a sociedade em geral. O nosso público principal são os 

profissionais da imprensa, que a gente entende que são eles que têm uma possibilidade maior 

de levar esse conteúdo científico, já facilitado por nós, ao grande público. Porque dificilmente 

o grande público vai se interessar pelo conhecimento científico. A gente tem uma parcela 

pequena da sociedade que se interessa por isso, mas a massa vai ter acesso à ciência por meio 

dos veículos de comunicação de massa já consolidados, principalmente TV e jornal impresso. 

Então, o nosso público primeiro são os jornalistas, são os veículos de comunicação e, 

obviamente, por tabela, a sociedade como um todo. É claro que pelo site a gente tem a 

possibilidade de conversar diretamente com o público em geral, mas a gente envia os releases 

diariamente e a newsletter semanalmente para os veículos de comunicação. E a gente tem tido 

bons retornos em relação a isso, a imprensa tem dado cobertura, principalmente a imprensa 

televisiva daqui, TV Centro América, Gazeta Record em relação àquilo que é produzido 

principalmente dentro da UFMT, a partir das nossas publicações. 

 

A Fapemat Ciência possui uma política ou planejamento de comunicação formal? 

Não. Na verdade, nos interessa aquilo que é produzido em relação à ciência, 

principalmente com foco no estado. Mas a gente não tem estabelecida esta ou aquela diretriz 

no sentido de, de repente, limitar a publicação da Revista. Então, a gente dá muito enfoque 

àquilo que é produzido em ciência, e mantém contato com as três instituições, principalmente 

públicas no Estado: UFMT, Unemat e IFMT. É claro que, pela sede da Revista estar cravada 

dentro da Universidade Federal de Mato Grosso, a gente vai ter mais contato com aquilo que é 

produzido aqui. 

A própria Santíssima aqui na assessoria de comunicação facilita muito o nosso acesso aos 

pesquisadores. Naturalmente, a gente vai ter uma divulgação maior do que é feito aqui do que 

nas outras duas instituições. Além disso, sempre que nós temos um pesquisador de fora, de uma 

outra instituição que vem para cá, a gente procura fazer alguma matéria em relação à pesquisa 

que ele produz naquela instituição. Então, a gente ainda está aqui, e quando a temporada de 

eventos científicos na UFMT acontece, a gente acaba produzindo também muito conteúdo que 

não é vinculado aos pesquisadores do Estado, mas que é uma forma também de a gente divulgar 

a ciência que está sendo produzida e que pode ter interesse por parte da população em outros 

lugares do país. É claro que, por levar o nome da Fapemat, a ideia é que a gente vincule esse 

conhecimento científico ao Estado de Mato Grosso, mas sempre que a gente pode sair, 

ultrapassar as barreiras do estado, a gente faz também. 
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A revista tem um orçamento próprio? 

Na verdade, a parte financeira que a gente tem na revista é com relação às três bolsas. É 

um edital, um termo de concessão, que está sob validade de dois anos. Então, a única retaguarda 

financeira que a gente tem é desse repasse que é dado para os três profissionais que aqui 

trabalham. Mas ela não tem uma verba para fazer viagem, para pagar diária, refeição, esse tipo 

de coisa. 

 

Em quais áreas há maior produção científica na instituição? Existe um perfil da 

ciência produzida e divulgada? 

A maior produção científica está na UFMT e aqui na capital do estado. A gente enxerga 

também como uma coisa bem natural. A UFMT dentro de Cuiabá tem a possibilidade de 

levantar os melhores recursos, então, nada mais natural que aqui se produza mais ciência do 

que nos outros lugares. Mas da parte da revista a gente não tem esse mapeamento, dos focos de 

produção científica. A gente sabe, por exemplo, que na Unemat no Norte do estado é bastante 

forte e os outros câmpus da UFMT conseguem produzir bastante pesquisa também, o Araguaia, 

Rondonópolis e Sinop também, mas nosso foco, até por essa questão do orçamento, acaba sendo 

aqui na capital mesmo. 

 

Quais os focos básicos da comunicação científica para a instituição? 

Na verdade, o nosso direcionamento é mais relação à produção de conteúdo do que mais 

precisamente para quem vai receber isso. Aquilo que a gente tem de foco é com relação ao 

próprio cuidado na hora de se produzir o conteúdo mesmo, por se tratar de uma revista, não 

pode ser superficial. A gente pode trabalhar com algumas notícias mais curtas, mas aquilo que 

mais vigora na revista é aquele trabalho de maior pesquisa, de maior apuração, que demora um 

certo tempo para ser concretizado. Eu acho que em relação à diretriz, em relação ao foco, a 

gente tenta concentrar muito em cima dessas perspectivas, não em relação a um público 

específico ou alguma região do estado. Esse foco a gente não tem. É mais tentando estabelecer 

alguns parâmetros para nossa própria produção. 

 

Quais as políticas de comunicação da Revista adotadas em relação à imprensa? 

A gente, na verdade, faz a veiculação de conteúdo, via e-mail diariamente e a newsletter 

semanalmente, com a reunião das cinco matérias produzidas ao longo da semana. Então, de 

segunda a sexta, a gente envia os releases da matéria do dia anterior e aí toda quarta-feira nós 

emitimos a newsletter com as cinco matérias da semana. Essa newsletter e matérias são 
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direcionados para todos os veículos de comunicação da cidade. A gente acaba não entrando em 

contato direto com eles, no sentido de mandar informação na medida em que a gente tem a troca 

de informações quando eles se interessam pela pauta e entram em contato pedindo contato do 

pesquisador, enfim. 

Há uma postagem todo dia útil. E já estamos, a gente iniciou, retomou o projeto no final 

de julho. Evidentemente, no início, a gente não conseguiu produzir matéria todos os dias, 

porque a gente estava organizando a equipe, levantando pauta, mas a partir de um determinado 

momento, a partir de outubro/setembro, a gente começou a conseguir a publicação diariamente. 

Essa é uma outra meta que a gente até achou que ia estremecer por causa dessa corte de bolsa, 

mas por enquanto, graças aos voluntários, a gente tem conseguido manter essa média. Até 

porque com três pessoas jamais seria possível manter esse ritmo. Aliás, jamais seria possível 

manter o projeto, quanto mais essa produção diária.  

 

Quais os desafios para a manutenção da Revista? 

Investimento também no sentido de permitir que a revista tenha um orçamento próprio, o 

que não acontece. Isso acaba sendo um problema. Questão de pessoal, o fato dos voluntários, 

tanto da parte do jornalismo como da parte da publicidade, que são os que a gente tem aqui e 

que trabalham junto com a gente no projeto da revista, tanto na divulgação do nosso conteúdo 

nas redes sociais e também na produção de conteúdo para site, a gente tem um nível bastante 

satisfatório em relação a isso. É por isso que eu lamento que a gente poderia auxiliar 

futuramente esses bolsistas, já que o retorno é bastante grande, por enquanto acaba não 

acontecendo. Eu acho que um reflexo de como a sociedade de um modo geral enxerga a ciência 

ainda com uma certa distância, como eu falei, por culpa nossa, mesmo. Por culpa da sociedade 

e mais por culpa nossa, que na maior parte do tempo não fazemos questão de levar o que se faz 

aqui lá para fora. Então você precisa de um canal para fazer isso, porque se você for esperar 

isso de um pesquisador, isso não vai acontecer. Essa falta de investimento eu acredito que seja 

reflexo disso e que acaba se refletindo também dentro das próprias instituições, que têm a 

possibilidade de fomentar e acabam olhando o projeto – esse ou qualquer outro projeto de 

divulgação científica- como uma coisa muito secundária. Como algo que não acrescenta muito. 

Então eu acho que a questão financeira acaba pesando por esse lado. Em contrapartida, a gente 

tem pessoal, uma equipe de pessoas que trabalham com a gente, tanto profissionais quanto 

estudantes, ainda com um tipo de atuação que tenta diminuir essa falta de investimento, essa 

falta de dinheiro.  
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Há algum treinamento da equipe para tratar pautas de jornalismo científico? 

Treinamento, não. A gente treina mais em campo, mesmo, na hora da própria produção. 

A gente tem mais um trabalho de orientação do que de treinamento. Então, essa orientação é 

feita principalmente em relação aos estudantes, que trabalham como voluntários. No momento 

em que antecede a saída dele a campo para fazer a entrevista e essa orientação continua no 

sentido de sugerir uma pergunta e a outra parte dessa orientação é quando esse conteúdo já está 

pronto, ele chega até a mim e aí eu devolvo com algumas sugestões, se for necessário, alguma 

mudança, alguma alteração que eu fiz para que o estudante tenha a possibilidade de comparar 

com aquele texto que ele enviou e aquele que foi publicado, alguns erros que naturalmente vão 

acontecer e que eu acho que essa prática pode ajudar a saná-los mais rapidamente, do que se 

fosse esperar isso só da sala de aula. Na sala de aula é mais demorado. Aqui, a gente tem a 

possibilidade de trabalhar mais ativamente. Treinamento mais específico, a gente tenta 

aproveitar o que eles têm de conhecimento de sala de aula e, evidentemente, como têm alguns 

estudantes do terceiro, segundo ou quarto semestre, algumas coisas eles não aprenderam, aí vão 

aprender aqui. 

 

Como é feita a seleção de pautas? 

Esse ano a gente passou a ter uma pessoa agora que agora fica específica nessa área, ela 

que pauta, na verdade, todo o material. O nosso interesse são os projetos que essas três 

instituições desenvolvem, não só no sentido de a gente tentar manter contato com as assessorias 

para que elas nos pautem também ou então algum assunto de âmbito geral, como, por exemplo, 

tivemos matéria sobre a dengue, sobre reaproveitamento de água escoada pelo ar condicionado, 

sobre algum tema que esteja em voga e a gente tenha a possibilidade de produzir alguma matéria 

e, de repente, até puxar alguma fonte daqui da UFMT, que está mais próxima a nós, no sentido 

de tentar entender qual é a visão desse pesquisador sobre esse tema de maneira mais geral. 

Então, as pautas funcionam mais ou menos nesse sentido. Também faz alargamento de matérias 

que foram publicadas no portal. 

 

A instituição mantém organizado e sistematizado um banco de informações sobre 

seus pesquisadores, objeto de pesquisa e resultados? 

Esse banco de fontes a gente tem aqui na própria assessoria de comunicação. Num 

primeiro momento, ela [a revista] estava toda alocada em outro ponto da UFMT, que era lá no 

EIT. No final do ano passado, parte da equipe veio para cá, isso facilitou demais. Passei a ter 

mais contato. O fato de a gente estar aqui dentro, comecei a conversar mais com a Diretora de 
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Imprensa, semanalmente ela vai me passando coisas que a UMFT publica, mas que a gente 

pode aprofundar. Dar outro tratamento. Esse banco de fontes, a gente recorre à Santíssima para 

poder selecionar. 

 

Existem manuais de normas e técnicas para o Jornalismo Científico praticado? 

As orientações são mais genéricas do próprio jornalismo mesmo.  

 

Há acompanhamento e levantamento no site da Fapemat Ciência das matérias 

divulgadas? 

Não. A gente fez um levantamento, quando fizemos o primeiro relatório parcial no final 

do ano, cada bolsista fez o levantamento daquilo que publicou. Mas a gente não teve o cuidado 

de verificar, tem mais matérias da área da saúde, tem pouca coisa. A gente meio que faz isso, 

mais no achismo diário, do que no aspecto científico mesmo. A gente está se aproximando de 

200 postagens desde que o site voltou, mas a gente ainda não teve o cuidado de fazer isso. 

Provavelmente nessa passagem do primeiro ano para o segundo, quando a gente for fazer a 

pesquisa externa, a gente vá fazer isso também. 

 

Há preocupação de dar visibilidade às diferentes áreas do conhecimento? 

Tem. A gente tem esse cuidado, apesar de reconhecer que alguns institutos e alguns cursos 

produzam mais ciência do que outros, alguns são mais morosos. Além disso, tem aquela coisa 

do interesse. Às vezes a gente se depara com algumas pesquisas que a gente tem a possibilidade 

de analisar e ver que não é noticiável, não se enquadra nos critérios de noticiabilidade. Algumas 

áreas são mais áridas. A gente já teve bastante coisa veiculada às Ciências Agrárias, das Exatas, 

Física, Computação, então, essas áreas tradicionalmente são mais frutíferas dentro da pesquisa, 

enquanto que aquelas voltadas para as Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas, que nos 

enquadramos agora, acabam tendo uma variedade menor do que essas ciências que 

tradicionalmente são científicas. Existe essa preocupação também de contemplar uma variedade 

grande das áreas, mas também há o entendimento de que algumas áreas também produzem mais 

do que outras e produzem coisas mais interessantes para serem divulgadas. 

 

Como é a disponibilidade dos pesquisadores para o trabalho de interação com a 

imprensa, há resistência? Há internamente algum programa de capacitação de fontes? 

Não. Sempre que a imprensa entrou em contato conosco, por causa de uma matéria nossa, 

para falar com alguma fonte, não houve nenhuma reclamação por parte dos veículos de 
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comunicação e, pelo que a gente pode levantar, a imprensa foi bem atendida. É claro que esse 

contato que a gente tem com a imprensa é muito menor do que o que a Santíssima tem. Nós 

tivemos o caso de um professor da Medicina, nós fizemos uma reportagem especial em 5 partes 

e a matéria interessou a um canal local, acho que a TV Cuiabá, e ele foi convidado para 

participar de um programa de entrevista, não era nem para ser parte de uma matéria. Parece que 

teve um problema de data, teve que cancelar e marcar outra data. O que seria um cenário que 

poderia gerar algum problema, mas não houve problema nenhum, ele remarcou a entrevista 

tranquilamente. 

 

Nesses anos de publicação da revista, quais os principais avanços e desafios da 

divulgação científica na instituição e no estado e da experiência na Fapemat Ciência? 

A experiência é a melhor possível. Até eu entrar na UFMT, eu tinha aproximadamente 9 

anos de trabalho na imprensa mesmo, jornal impresso semanal, e eu diria que experiência que 

eu tive aqui na Revista foi a melhor que eu tive. Primeiro porque é um trabalho que não exige 

de você aquela coisa da quantidade, embora a gente tenha aqui uma meta de pelo menos uma 

matéria todos os dias, mas temos a possibilidade de cada integrante, seja bolsista ou não, se 

concentrar muito tempo em uma reportagem. Então, essa preocupação com a qualidade da ideia 

de revista já pressupõe, mas acaba se materializando. 

 

 

 

 

 

 

 

 


