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A comunicação da universidade 
em diferentes tempos:  
relatório de gestão (2017-2021)

 As gestões passam, mas a missão de comunicação permanece, 
com suas diretrizes construídas ao longo de décadas pelas equipes dire-
tamente envolvidas. As equipes se renovam, mas também contam com 
membros que no decorrer da história guardam o legado. As transfor-
mações e respostas a desafios são pautadas por essa história e pelas 
mudanças e renovações de recursos humanos e dos canais de comuni-
cação. Este relatório evidencia como esse conjunto de fatores levou a um 
avanço na comunicação da Unicamp nesse período de quatro anos.

Contextos da comunicação na universidade

 

 A universidade “fala” a diferentes públicos através de suas mis-
sões. Fala diretamente aos estudantes, e indiretamente aos círculos de 
convivência desses, através das atividades de ensino. Fala à comunidade 
científica de todo o mundo por meio de suas pesquisas e diretamente 
à população por suas ações de extensão e assistência à comunidade. 
Nesse caso, destaca-se, em algumas grandes universidades, a área da 
Saúde. Na cidade de Campinas, por exemplo, Unicamp não significa 
uma universidade e sim um hospital, para a maior parte da população. 
A comunicação social do título acima, no entanto, é uma comunicação 
direta, a partir do seu jornalismo e seus canais – jornais, revistas, televi-
são, rádio e redes sociais – e a assessoria de imprensa; “o caminho por 
excelência para que a universidade não seja calada, escanteada e irre-
levante para a sociedade”i 

i “A universidade calada”, Ricardo Whiteman Muniz. In: Dossiê Especial Divulgação 
Científica, Revista Comciência, Dossiê 197, 4 de abril de 2018. http://www.comciencia.br/a-
universidade-calada/

http://www.comciencia.br/a-universidade-calada/
http://www.comciencia.br/a-universidade-calada/


3Relatório de gestão (2017-2021)

Secretaria de Comunicação e a 
construção de uma missão

 

 Em relação a essa comunicação direta com a sociedade, as dife-
rentes universidades compartilham percepções comuns ao lado de ques-
tões específicas. No caso da Unicamp, vale lembrar a perspectiva his-
tórica de sua comunicação, que remonta aos princípios delineados pelo 
jornalista Eustáquio Gomes nos anos 1980: o equilíbrio entre informar so-
bre o que se faz na universidade ao público geral e que seja de interesse 
desse público, o debate das grandes questões nacionais e internacionais 
a partir da perspectiva da comunidade acadêmica e a necessária co-
municação institucional interna. Mas nessa ordem, ou seja, a prioridade 
é a divulgação científica e cultural e o debate de ideias. A comunicação 
da universidade precisa estar prioritariamente ligada a suas atividades 
fim a serviço da sociedade e não às atividades meio (sem esquecê-las, 
evidentemente)ii. Essa missão foi sendo consolidada até recentemente 
no órgão de assessoria de comunicação, a ASCOM.

 A Rádio e a TV da Unicamp, RTV, por outro lado, construíram uma 
tradição diferente, também por décadas, ligando a comunicação, no 
sentido descrito logo acima, à prestação de serviços a toda a comuni-
dade da universidade no cumprimento de suas missões. Nessa tradição, 
vale lembrar nesse período de atividades remotas, está o pioneirismo na 
gravação de aulas, palestras e eventos, que ainda hoje são acessíveis ao 
público, graças à disponibilização de seu precioso acervo. 

 A principal tarefa da atual gestão foi integrar dois órgãos, ASCOM 
e RTV, e consolidar uma Secretaria de Comunicação (criada provisoria-
mente no final da gestão passada), observando as tradições diferentes e 
buscando as convergências para intensificar a relação da Unicamp com 
a sociedade da qual faz parte. Nesse sentido, foram iniciadas também 
as conexões com os diferentes núcleos de comunicação espalhados pela 
universidade. Algumas conexões se estabeleceram, outras ainda preci-
sam ser aprimoradas, mas o arcabouço para isso está disponível. Essas 
conexões se dão, tanto na divulgação de notícias geradas localmente em 

ii https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/peter-schulz/respeitavel-publico

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/peter-schulz/respeitavel-publico
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diferentes unidades, mas que são de interesse geral, quanto na sugestão 
e distribuição de pautas.

Resultados gerais da integração

 

 A cobertura jornalística do que acontece e é produzido pela universi-
dade passou a ser assim integrada, evitando retrabalho. A partir das reu-
niões conjuntas das equipes ligadas anteriormente à ASCOM e à RTV as 
pautas são direcionadas aos diferentes veículos, evitando repetição de es-
forços ou então proporcionando a disseminação em mais de um meio, de-
pendendo da importância e abrangência do tema.

 O portal da Unicamp, além das notícias gerais e do Jornal da Uni-
camp, passou a dar visibilidade às produções de TV e Rádio, bem como a 
de produções de outras instâncias voltadas à divulgação científica como as 
dos Blogs de Ciência da Unicamp, da agência INOVA e do Labjor.

 Uma pesquisa externa, divulgada pelo Observatório de Imprensa 
em 2019iii, revelou que o portal da Unicamp é uma das poucas exceções, 
entre os portais de cerca de 300 instituições de ensino superior analisa-
dos, que divulga consistentemente informações de interesse para o pú-
blico geral, em vez de direcionadas apenas para o público interno.

 A produção da SEC veiculada pelo portal pode ser acompanhada 
pela ferramenta de busca https://www.unicamp.br/unicamp/estatistica-
-po-ju. Na categoria notícias foram publicadas 1059 em 2020, uma mé-
dia de 3 por dia, número ligeiramente superior aos de anos anteriores (o 
aumento de notícias relativas ao novo coronavírus foi contrabalançada 
pela diminuição momentânea relativa a outros temas). Complementan-
do, durante o primeiro ano da pandemia, foram 356 produções cadas-
tradas de TV.

iii http://www.observatoriodaimprensa.com.br/ciencia/comunicacao-das-
universidades-ainda-despreza-interesse-publico/

https://www.unicamp.br/unicamp/estatistica-po-ju
https://www.unicamp.br/unicamp/estatistica-po-ju
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/ciencia/comunicacao-das-universidades-ainda-despreza-intere
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/ciencia/comunicacao-das-universidades-ainda-despreza-intere
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Parcerias

 

 A Secretaria de Comunicação da Unicamp estabeleceu parcerias 
regulares ou por demanda com os órgãos congêneres da USP e UNESP, 
além da Agência FAPESP. Outras parcerias externas são com a Ra-
dioWeb, Rádio UNESP FM e Hora Americana, com difusão regular das 
produções de nossa rádio. Parcerias com órgãos internos à Unicamp 
foram estabelecidas com Comvest, Editora da Unicamp, Educorp, Idea, 
Labjor e PROEC.

O difícil ano da pandemia

 A importância da divulgação de conteúdo relevante para o público 
externo, cumprindo um importante papel social da universidade, mostra-se 
particularmente crucial nessa pandemia, que já se estende por mais de 
um ano. O portal da Unicamp nesse período foi se reconfigurando conti-
nuamente para prestar a melhor informação possível, tanto para o público 
externo, quanto para o público interno no processo de reinvenção de todas 
as atividades presenciais em não presenciais, exceto as essenciais para o 
atendimento à saúde e gestão da universidade. Os resultados, tanto da or-
ganização e integração na Secretaria de Comunicação, quanto do esforço e 
reorganização durante a pandemia, podem ser apreciados nos indicadores 
próprios de comunicação apresentados a seguir.



6Relatório de gestão (2017-2021)

Indicadores de comunicação

Atendimento à imprensa e presença em 
veículos externos
 

 Um elo crucial na comunicação direta da universidade com o público 
externo é o intenso trabalho de atendimento às demandas da imprensa, 
resultando na divulgação da universidade, que se soma à demanda espon-
tânea, ou seja, veiculação de notícias por jornais, TVs, rádios e mídias so-
ciais externas, a partir da observação direta dos canais de comunicação da 
Unicamp. O impacto desse trabalho pode ser aferido por meio de agências 
externas contratadas de clipping e monitoramento da imprensa. 

 A Unicamp, em 2017, foi repercutida em 43.160 matérias em dife-
rentes veículos de imprensa. Segundo a então agência de monitoramen-
to, 89% delas avaliadas como positivas para a universidade, 10% neutras 
e apenas 1% de caráter negativo. O número de veiculações, totalizado no 
ano, representa uma média diária de 118 inserções da Unicamp nos veí-
culos externos de comunicação, notadamente no estado de São Paulo, 
mas presentes em todo Brasil e exterior.

 Essa presença da Unicamp na imprensa externa evoluiu para 
49.575 repercussões em 2018, 37.258 em 2019 e 69.179 em 2020. Os da-
dos de 2019 são incompletos, pois houve mudança de contrato do serviço 
de clipping, com uma interrupção de alguns meses no levantamento. O 
aumento expressivo em 2020 demonstra a relevância da Unicamp no 
contexto de orientação e combate à pandemia. As 69.179 menções de 
2020 representam uma média de 189 presenças diárias da Unicamp na 
imprensa externa. 

 É importante mencionar também a aferição do valor dessas inser-
ções orgânicas nos veículos de imprensa, refletindo o interesse externo es-
pontâneo ou induzido pela SEC. Em 2020, esse valor, caso tivéssemos que 
pagar para divulgar a Unicamp, foi equivalente a 1,2 bilhão de reais, cerca 
metade da dotação orçamentária total da universidade.
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A importância crescente do 
Portal da Unicamp

 

 O cartão de visitas de uma universidade é o seu portaliv e as dire-
trizes de comunicação determinam a eficiência desse seu papel, eficiên-
cia essa aliada à missão consensuada de divulgação de informações e 
conteúdos precisos de ciência e cultura para o público que espera isso de 
uma universidade pública. Os indicadores de acessos, divididos em usuá-
rios e as sessões por período anual (entre os meses de março de anos 
seguidos) aparecem na tabela 1 abaixo.

Tabela 1 – acessos ao Portal da Unicamp (2017 a 2021)

Período Usuários (milhões) Sessões (milhões)

2017-2018 2,8 4,6

2018-2019 3 5,1

2019-2020 3,6 5,2

2020-2021 4,4 6,9

 

 No período 2020-2021, os usuários acessaram mais de 10 milhões 
de páginas no portal, sendo 2 milhões referentes à Covid-19, o que indica 
a importância da Unicamp na divulgação de informações de qualidade 
para orientação do público em face à crise sanitária.

iv https://www.unicamp.br/unicamp/ (aqui se encontram as conexões às mídias men-
cionadas a seguir)

https://www.unicamp.br/unicamp/


8Relatório de gestão (2017-2021)

Organização e crescimento das mídias sociais

 

 O portal e suas páginas, incluindo matérias de texto, TV e rádio, 
passaram a ser associadas às divulgações nas mídias sociais, além da 
mediação da assessoria de imprensa para divulgação da Unicamp em 
veículos de comunicação externos. A universidade entrou tardiamente 
no ecossistema de mídias sociais, sendo o Facebook oficial o pioneiro, 
lançado ao final da gestão passada. Durante a atual gestão, a SEC pas-
sou a administrar o LinkedIn da Unicamp e lançou o Instagram oficial. O 
canal TV Unicamp no Youtube, anteriormente pouco acessado, foi rees-
truturado. O número de seguidores ou inscritos cresce continuamente de 
forma orgânica e não patrocinada, sendo o patrocínio o recurso muito 
usado por instituições privadas. Uma percepção da dimensão dessa pre-
sença em mídias sociais pode ser verificada com os números para as 
mídias oficiais da Unicamp e as de uma universidade europeia, de idade, 
tamanho e posicionamentos em rankings similares aos da Unicamp, a 
Universidad Autonoma de Madrid, UAM (tabela 2).

Tabela 2 – seguidores ou inscritos em mídias sociais oficiais

Mídia social oficial Unicamp UAM 

Facebook (seguidores) 101 mil 98 mil

Instagram (seguidores) 66 mil 23 mil

LinkedIn (seguidores) 245 mil 180 mil

Canal Youtube (inscritos) 22 mil 13,5 mil

 

 Através desses canais são transmitidos, tanto as reuniões adminis-
trativas centrais, quanto os eventos de interesse para o público em geral. 
Um exemplo do alcance é o recente “Simpósio de Divulgação Científica 
da Unicamp”, cujas diferentes sessões alcançaram 18 mil visualizações 
pelo canal TV Unicamp no Youtube.
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 A comunicação da Unicamp não se limita ao conjunto de canais 
e mídias sociais próprias, mencionado até aqui. A produção da Rádio 
Unicamp, por exemplo, é disponibilizada em plataformas globais como 
Spotify, iTunes e Google Podcasts. Desde meados de 2019, quando o 
programa Repórter Unicamp foi retomado, mais de 220 edições foram 
disseminadas nessas plataformas.

 Dentro da missão de divulgação científica, novas iniciativas dão 
atenção a novas vozes, como os jovens pesquisadores recém doutorados, 
por exemplo. É o caso do programa “Pesquisa em Primeira Pessoa” já 
com mais de 10 mil visualizações em quatro meses.

 Além disso, durante o ano da pandemia, foi através da SEC, que 
a comunicação da administração central se ampliou pelas mídias sociais 
com as chamadas “lives” conduzidas pelos membros da equipe.

A comunicação interna: indicadores de ativida-
de da universidade
 

 A comunicação voltada à comunidade interna, relacionada tanto 
às atividades fim, quanto as atividades meio da Unicamp é organizada 
em seções especiais do portal (Comunidade interna e Agenda). Vale a 
pena destacar os números de eventos divulgados nessa seção, pois são 
um diagnóstico também do grau de atividade da universidade. Uma 
média de 720 eventos foram anunciados por ano entre 2017 e 2019. Esse 
número em 2020 foi perceptivelmente menor, 628, mas sua distribuição 
ao longo do ano permite constatar que, após a suspensão de atividades 
presenciais com o cancelamento de grande número de eventos, a reor-
ganização da Unicamp na forma remota exibe a retomada na intensida-
de de suas atividades em níveis similares às modalidades presenciais de 
anos anteriores.

 A comunidade é informada dessas atividades também por meio 
de mídias sociais próprias, bem como por assinatura de correio eletrôni-
co. O número de assinaturas ultrapassa 8.800, número próximo ao de 
recursos humanos ativos da universidade.
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As mídias sociais e o engajamento: a 
comunicação como uma nova missão 
da universidade

 

 O contexto da pandemia no Brasil trouxe novos desafios, cujo en-
frentamento é possível com a disposição de sua comunidade acadêmica 
em participar de uma nova missão da universidade, o engajamento, como 
definida pelo pedagogo estadunidense Ernest Boyerv: a do intelectual aca-
dêmico voltando-se para um público mais amplo. Boyer coloca essa tarefa 
como uma missão, ao lado do ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, 
na Unicamp a SEC passa a ser uma unidade que realiza definitivamente 
uma atividade fim da universidade. 

 Durante a pandemia, um número maior de docentes percebeu a 
importância dessa nova missão, buscando a SEC para se posicionar ini-
cialmente em textos e, com o tempo, em vídeo e áudio. Dois projetos 
criados pela SEC ilustram melhor esse movimento. O primeiro, iniciado 
em setembro de 2019, é o programa “Direto na Fonte”, que consiste em 
entrevistas com especialistas da universidade informando sobre diferen-
tes assuntos de interesse geral, informando o público com base na ciên-
cia. Os 60 programas gravados em um ano e meio já tiveram 390 mil 
visualizações (aferidas em 10 de março de 2021) nas diferentes platafor-
mas. Em 2020, dado o contexto, a maioria dos programas foi voltada a 
questões ligadas à Covid-19.

 Um segundo exemplo, de resposta rápida de membros da comu-
nidade acadêmica viabilizada pela SEC, foi a criação da faixa de vídeos 
de “Combate às Fake News” relativas à Covid-19, notadamente sobre os 
diferentes negacionismos. Em sete semanas esses vídeos tiveram mais 
de 110 mil visualizações nas diferentes plataformas oficiais (aferido no 
início de março de 2021).

v https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/peter-schulz/quarta-e-quinta-missoes-
da-universidade

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/peter-schulz/quarta-e-quinta-missoes-da-universidade
https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/peter-schulz/quarta-e-quinta-missoes-da-universidade
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A curadoria da história da Unicamp

 

 A SEC é responsável por um inestimável acervo da história da Uni-
camp, preservado e organizado em bancos de imagens (https://www.
unicamp.br/unicamp/banco-de-imagens), vídeo e áudio (https://acervo.
sec.unicamp.br/) produzidos pela secretaria e pelos órgãos antecessores. 
Esse acervo é continuamente disponibilizado para pesquisadores inter-
nos e externos, bem como para produções de documentários e ilustração 
de livros. Esses bancos estão em processo de abertura para acesso públi-
co sem mediação para consulta. O interesse por esse acervo é contínuo 
e a disponibilização de uma parte, pelo canal Youtube da TV Unicamp, 
foi iniciada com entrevistas e palestras de interesse histórico.

Sumário: a cultura e a estratégia

 

 A comunicação de uma universidade é estratégica, percepção que 
se acentuou nos últimos anos de incertezas políticas e negacionismos, 
em particular no decurso da pandemia. A comunicação é essencial na 
gestão de crises, durante as quais não pode perder o foco. Ataques pre-
cisam ser respondidos e inverdades desmentidas. No entanto, o jornalis-
ta Jorge Duarte adverte sobre qual deve ser o foco nas crises, chamando 
a atenção sobre quais são os posicionamentos do público. Uma parcela 
desse público apoia incondicionalmente a universidade. O foco não pre-
cisa ser esse. Outra parcela atacará a universidade, independentemente 
do que ela diga ou faça. Este também não deve ser o foco. A grande 
maioria constitui o público intermediário e esse deve ser o público-alvo. 
Os indicadores apresentados aqui mostram que esse público é atingido. 
As atuais estratégias podem ser potencializadas com o necessário au-
mento de recursos humanos na SEC. Novas estratégias, como a cons-
tante atenção às mídias sociais, ou a ampliação e especialização da 
assessoria de imprensa, podem ser introduzidas, dependendo de novos 
recursos humanos. Mas acima da estratégia, encontra-se a cultura de 
comunicação criada ao longo de várias gestões. Cultura que este relató-

https://www.unicamp.br/unicamp/banco-de-imagens
https://www.unicamp.br/unicamp/banco-de-imagens
https://acervo.sec.unicamp.br/
https://acervo.sec.unicamp.br/
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rio demonstra abarcar as estratégias necessárias. Para uma organização 
tão complexa como a universidade, é ainda mais imprescindível a visão 
de Torben Rick, consultor de organizações mais simples. 

Estamos vivendo uma época em que 
esquecer a cultura de uma corporação 

pode representar simplesmente sua 
decadência. A coisa mais importante 
sobre a cultura é que ela é o único 

diferencial sustentável de uma 
organização. Qualquer um pode copiar 

uma estratégia, mas ninguém pode 
copiar sua cultura.

“

”
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