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Como forma de prestação de contas à sociedade e aos parceiros do Instituto de 

Comunicação e Informação Científica e Tecnológica – Icict, da Fiocruz, aqui estão,  

em números, parte das atividades diárias realizados pela Assessoria  

de Comunicação - Ascom.  

 

Como parte integrante do SUS, o Icict deve priorizar a comunicação com a sociedade. 

Por isso, é preciso empenho não apenas na produção de pesquisas e desenvolvimento de 

produtos e serviços, mas também na divulgação do que é realizado.  

 

É importante que os resultados da Ascom cheguem à sociedade de forma clara e 

objetiva, visando à transparência e a democratização da informação.  

Uma comunicação eficiente depende da implantação, manutenção e ampliação dos 

fluxos de informação, fundamentais para um clima de diálogo e trocas que possibilitam 

o enfrentamento de desafios. 
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Números 

Janeiro a Dezembro de 2013 
 

Serviços Total 
Atendimento à imprensa / Pedidos de Entrevista 128 
Cerimonial 7 
Clipping 611 
Cobertura fotográfica 23 
Cobertura jornalística 19 
Criação de sites 1 
Criação / Editoração Gráfica 89 
Edição / Revisão da Revista Inova 7 
Edição / Revisão de informes bibliográficos 17 
Edição / Revisão de Manual Institucional 3 
Edição de Imagem 235 
Elaboração de projetos 5 
E-mails informativos 383 
Eventos 19 
Ilustração 3 
Monitoramento das redes sociais – Facebook (“curtir”) 1087 
Produção da Revista Inova Icict 2 
Produção de áudios 3 
Produção de matérias (Revistas, Sites e Intranet) 375 
Produção de vídeos 1 
Releases  61 
Solicitações de divulgação 61 
Solicitações de impressão 51 
Solicitações de informação (Fale Conosco) 118 
Sonorização de eventos 2 
Transmissão de eventos 1 
Visitas sociais 8 
  

Total 3320 
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Os serviços 
Atendimento à imprensa / pedidos de entrevista – atendimento, acompanhamento, 
organização e agendamento de entrevistas de veículos da imprensa com gestores e 
pesquisadores do Icict. 
 
Cerimonial – organização, produção e realização de cerimoniais em eventos do instituto.  
 
Clipping – clipping de notícias publicadas na imprensa sobre o Icict. 
 
Cobertura fotográfica – cobertura fotográfica dos eventos realizados dentro e fora do 
instituto; e de entrevistas, com geração de fotos para site, intranet e mídia externa.  
 
Cobertura jornalística – cobertura jornalística e audiovisual dos eventos realizados no 
instituto, com geração de conteúdo jornalístico para site, intranet e fanpage.   
 
Criação e editoração gráfica – criação e editoração de material gráfico institucional. 
Elaboração de material informativo destinado aos veículos de comunicação e/ou à divulgação 
do Icict. 
 
Criação de sites – participação em projetos de desenvolvimento de sites do instituto. 
 
Edição de Imagem – manipulação de fotos, com redimensionamento, calibração de cor, 
fotomontagem, etc. 
 
Edição / revisão de informes bibliográficos – revisão de informes bibliográficos para a 
Biblioteca de Ciências Biomédicas. 
 
Elaboração de projetos de cooperação técnica – elaboração e coordenação de projetos para 
realização de eventos, criação e reformulação de suportes (murais e totens), criação de 
veículos de comunicação impressos e eletrônicos e de materiais de divulgação, etc., em 
cooperação com outros setores do instituto. 
 
Elaboração de ilustração – elaboração de imagem para produtos gráficos e audiovisuais do 
Icict. 
 
Manutenção de perfis em redes sociais – criação, manutenção e monitoramento de páginas do 
Icict nas redes sociais Facebook, Twitter e YouTube.  
 
Produção da revista Inova Icict – criação de pauta, redação, edição, revisão, distribuição e 
divulgação da revista institucional impressa, semestral. 
 
Produção de eventos – organização de eventos técnico-científicos (seminários, congressos, 
debates, palestras, exposições, etc.) e de integração interna do instituto.  
 
Produção de fotografia - cobertura fotográfica dos eventos realizados dentro ou fora do 
instituto. 
 
Produção de matérias (revistas, sites e intranet) – sugestões de pauta, criação, revisão e 
edição de matérias jornalísticas. 
 
Produção de releases – redação e sugestão de pautas do Icict para a imprensa. 
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Solicitações de divulgação – divulgação de eventos técnico-científicos ou pesquisas do Icict no 
site, intranet e fanpage do instituto, além de textos internos para a lista de e-mails dos 
profissionais do instituto. 
 
Solicitações de impressão – cartazes, banners, faixas, publicações, portfólios e kits de 
divulgação institucional.  
 
Solicitações de informação (Fale Conosco) – atendimento à população que entra em contato 
com o Icict por meio do site, com direcionamento dos pedidos aos setores pertinentes. 
 
Sonorização de eventos – contratação de serviço de sonorização de eventos técnico-
científicos realizados no Icict. 
 
Transmissão de eventos – transmissão por Twitter ou YouTube de eventos técnico-científicos 
realizados no Icict. 
 
Visitas sociais – organização da programação social de visitas oficiais ao Icict. 
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Números 

Por mês 
 

Serviços 1º Semestre Outubro Novembro Dezembro Total 
Atendimento à imprensa / Pedidos de Entrevista 59 13 8 19 128 
Cerimonial 4 2  1 7 
Clipping 331 83 2 27 611 
Cobertura fotográfica 6 5 2 1 23 
Cobertura jornalística 10 2 3  19 
Criação de sites 1    1 
Criação / Editoração Gráfica 58 5 2 2 89 
Edição / Revisão da Revista Inova 6    7 
Edição / Revisão de informes bibliográficos 6 2 2 1 17 
Edição / Revisão de Manual Institucional  1 1  3 
Edição de Imagem 117 20 38 12 235 
Elaboração de projetos 2    5 
E-mails informativos  73 73 50 383 
Eventos 10 4  2 19 
Ilustração 2 1   3 
Monitoramento das redes sociais – Facebook (“curtir”)  44 46 22 1087 
Produção da Revista Inova Icict 1    2 
Produção de áudios    1 3 
Produção de matérias (Revistas, Sites e Intranet) 178 32 29 24 375 
Produção de vídeos     1 
Releases  23 7 10 8 61 
Solicitações de divulgação 23 7 10 8 61 
Solicitações de impressão 15 5 1 2 51 
Solicitações de informação (Fale Conosco) 58 14 9 9 118 
Sonorização de eventos 2    2 
Transmissão de eventos 1    1 
Visitas sociais 2 1   8 
      

Total 798 321 220 189 3320 
 

 

 

 

 


