
CAMPANHA DE 
COMUNICAÇÃO 
PORTAL INGRESSO



OBJETIVOS
DA
CAMPANHA

A partir da demanda da PROGRAD, a SECOM propõe 
os seguintes objetivos:

● Divulgar informações e orientar os calouros 
em 2018

● Esclarecer a comunidade sobre os critérios de 
inscrição e de comprovação documental na 
matrícula

● Informar sobre os procedimentos de matrículas 
dos aprovados no sistema de cotas

● Garantir a visibilidade e o acesso à informação 
e melhorar a comunicação entre a UFRGS e o 
seu público

 



AÇÕES 
PREVISTAS

AÇÕES

● Convergência de todas as informações sobre o ingresso na 
UFRGS em um único portal

● Tradução de editais em linguagem mais acessível

● Divulgação de informações essenciais para o candidato e 
calouro nas redes sociais

ASSUNTOS

● Edital do Programa de Concessão de Benefícios do 
Vestibular

● Edital do Vestibular 2018

● SISU/ENEM

● Matrículas

● Assistência estudantil

● Cotas

 



REDES 
SOCIAIS
& SITE

CARDS

Material gráfico sobre o CV 2018, destacando datas, prazos, 
documentações, avisos e dúvidas frequentes sobre o assunto

MEMES

Memes para chamar a atenção do público jovem, referenciando 
séries e assuntos do momento ao CV UFRGS 2018.  

SITE

Site reunindo informações do manual do candidato e do edital 
CV 2018 com linguagem dirigida ao público alvo e com maior 
acessibilidade à informação.  

 



CARDS





MEMES





PORTAL
INGRESSO

CARACTERÍSTICAS

O site consiste em um FAQ com barra de pesquisa, separando 
dúvidas frequentes em tópicos numa única página. O objetivo é 
garantir acesso imediato às perguntas, sem necessidade de 
fragmentação do site.

O portal possui estrutura e design leves e simples, dando foco à 
acessibilidade, sendo responsivo também em celulares e tablets. 

MELHORIAS PREVISTAS

Incrementar o site com materiais gráficos como imagens, GIFs 
animados e vídeos curtos para , com tradução para libras dentre 
outras acessibilidades. 

Adequar ainda mais a linguagem para o público alvo e incluir mais 
perguntas conforme o necessário.

 



PORTAL
INGRESSO



PORTAL INGRESSO
TABLET SMARTPHONE



ETAPAS DE 
DESENVOLVI
MENTO DO 
PROJETO

Planejamento

1. Reunião com a PROGRAD para briefing e brainstorm

2. Avaliação do cenário e definição do produto

Produção e Execução

3. Compilação de todas as informações relevantes ao candidato e 
ao calouro (sistema de ingresso, documentação, matrícula, etc)

4. Tradução dos editais e informações legais em cards para redes 
sociais e em formato de perguntas e respostas

5. Categorização das perguntas por Macrotemas

6. Concepção e desenvolvimento estrutural e visual do portal 
Ingresso

 



EQUIPE 
TÉCNICA DO 
PROJETO

Coordenação:

Édina Rocha, vice-secretária de Comunicação Social

Editoria:

Tatiany Lukrafka, jornalista

Textos:

Ânia Chala, Charles Almeida, Édina Rocha, Marcelo Igor de Sousa, Patrícia Lima e Tatiany Lukrafka, 
jornalistas

Ilustrações e identidade visual:

Ingrid Seligman, Lariane Mühl, Luiggi Ligocky e Victória Terra, alunos do curso de Design

Desenvolvimento:

Tatiany Lukrafka

Produção:

Juliana Mota, produtora cultural

Apoio:

Pró-Reitoria de Graduação – UFRGS

 




