
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS ( PÔSTER )

NOME: MARCELO SANTOS COSTA

TÍTULO:  COMUNICA! IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA NA ESCOLA DE DESIGN

AUTORES: FERNANDA DA COSTA PORTUGAL DUARTE, MARCELO SANTOS COSTA, FERNANDA DA COSTA PORTUGAL DUARTE, ALINE TAKAOKA, MARCELO SANTOS, PEDRO

GONZAGA, RODOLFO RUELA

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): NÃO POSSUI

PALAVRA CHAVE: COMUNICAÇÃO INTEGRADA, IDENTIDADE VISUAL, DESIGN SISTÊMICO

RESUMO

Este projeto tem como objetivo a implementação de ações de comunicação integrada em atendimento às demandas da Escola de Design, observando o plano de comunicação

elaborado pela Assessoria de Comunicação da Escola e as diretrizes de identidade visual da UEMG. O projeto é animado pela visão de Comunicação Integrada definida por

Margarida Kunsch (1986) que chama a atenção para a importância estratégica da comunicação e do design enquanto gestores de informação e modeladores das relações sociais

entre as organizações e seus públicos estratégicos. Desta forma, este projeto proporciona desenvolvimento profissional e garante experiência projetual aos alunos ao mesmo

tempo em que supre a demanda urgente da instituição para a produção de conteúdo institucional. O projeto desdobra-se nas seguintes ações:

- Atualização das informações institucionais do site e reorganização da estrutura de navegação. 

- Atendimento ao público através do fale conosco e mídias sociais.

- Criação de um brand book para nortear as ações de comunicação e integrá-la aos demais setores da instituição. 

- Apoio à organização e divulgação de eventos acadêmicos e institucionais (seminários, matrícula online, oferta de cursos livres de extensão).

- Criação de uma agenda de notícias para o site e canais de mídias sociais.

- Criação de um banco de imagens e fotografias.

O envolvimento dos alunos com a implantação de ações de comunicação integrada  intensifica o vínculo afetivo com a escola e incrementa o acesso à atividade profissional na

medida em que desenvolve soluções de design para um cliente real. 
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