
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 

Divulgação científica no estado de Mato Grosso: 

apontamentos para a construção de uma política de comunicação1 

 
 

Danielle Tavares TEIXEIRA 

Universidade do Estado de Mato Grosso2 
 

 
Resumo 

 

Este estudo visa identificar as iniciativas de Divulgação Científica empreendidas pela 
Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), com vistas à atualização e ao 

aperfeiçoamento da comunicação institucional, interação com interlocutores e 
fortalecimento da imagem como produtora de CT&I. Foram empreendidas pesquisas 
bibliográficas e documentais, entrevistas, auditoria de imagem na mídia estadual e 

diagnóstico dos produtos de comunicação institucional. O método investigativo é 
caracterizado como Pesquisa Participante (THIOLLENT, 1996, 1997). As conclusões 

apontam a inexistência de uma Política de Comunicação Científica e a necessidade do 
desenvolvimento de ações para a dinamização de divulgação da instituição no âmbito do 
Sistema Estadual de CT&I. 
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1 Introdução 

 

Este estudo visa identificar as tendências nos processos de Comunicação 

Institucional e de Divulgação Científica da Universidade do Estado de Mato Grosso 

(Unemat), 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. 

O estado de Mato Grosso, assim como as demais regiões periféricas do País, tem 

experimentado grandes desafios na formação e retenção de profissionais qualificados para 

desenvolvimento e financiamento da estrutura de C&T. Nesse contexto, destacam-se as 

duas maiores Instituições de Ensino Superior públicas consolidadas regionalmente, a 

                                                 
1Trabalho apresentado no GP Comunicação, Divulgação Científica, Saúde e Meio Ambient e, XVII Encontro dos 

Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.  
2Jornalista em atuação na Universidade do Estado e Mato Grosso, doutora em Comunicação pela Universidade 
Metodista de São Paulo (UMESP). Este artigo é parte integrante da pesquisa de doutorado da autora. E-mail: 

dtavaresjf@hotmail.com.  
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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, situadas em contexto geográfico estratégico, têm papel 

decisivo na formação de professores para a educação básica e de profissionais de nível 

superior naqueles municípios mais longínquos dos grandes centros.  

Apesar da sua relevância regional, a Unemat, enquanto centro de produção de 

ciência e tecnologia, ainda necessita canalizar suas potencialidades no sentido da 

prestação de serviços à comunidade, procurando irradiar entre a opinião pública 

pesquisas, debates e progressos que gera nessas áreas.  

 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 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. 

A proposta básica deste trabalho está relacionada com a comunicação científica 

da Universidade do 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.  

Considerando a política de comunicação um processo organizacional singular, 

como estabelecer diretrizes de comunicação científica para as instituições promotoras de 

pesquisa de Mato Grosso, notadamente a Universidade do Estado de Mato Grosso 

(Unemat), 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: as 

universidades públicas de MT não ocupam lugar relevante em pautas sobre CT&I na 

mídia estadual; os veículos institucionais existentes na Unemat não contribuem para 

divulgar as pesquisas realizadas na universidade; na instituição não há um trabalho 

integrado de comunicação científica, nela só existindo projetos e iniciativas pontuais, sem 

planejamento prévio. 

 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 
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universidades, institutos, agências de fomento, fundações de amparo, secretarias e 

ministérios3. 

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.  

 

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.  

 

2 Comunicação institucional e política de comunicação 

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. 

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 e constitutivo da cultura da organização, de sua identidade, 

configurando imagens reconhecidas por seus diversos públicos internos e externos. 

                                                 
3 Nesse sentido, a comunicação (disseminação) científica, a divulgação científica e o jornalismo científico são, por 

vezes, confundidos. Embora esses conceitos guardem semelhanças, já que os processos se reportam à difusão de 

informações em CT&I, pressupõem, em sua práxis, aspectos e propósitos distintos.  
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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.  

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 (2014a, b) 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.  

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. A Política de Comunicação institucional 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, 2014b, 
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).  

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). 

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, com o corpo de dirigentes, docentes, funcionários em geral e acadêmicos, 

e com a experiência presente e passada no relacionamento com os stakeholders. 
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3. Metodologia 

A estratégia de investigação adotada pode ser caracterizada como Pesquisa 

Participante, que compreende 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. 

Conforme objetivos deste trabalho, a intenção aqui é apontar as diretrizes para a 

comunicação da Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade do Estado de Mato 

Grosso. Dessa forma, não cabe detalhar uma política de comunicação global, mas traçar 

algumas diretrizes que poderão contribuir para o delineamento de uma Política de 

Divulgação Científica, considerando seu contexto comunicacional. 

Tais diretrizes e pressupostos para a construção de uma Política de Comunicação 

(BUENO, 2014) 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.  

Tomo como base a metodologia proposta pelo professor Wilson da Costa Bueno 

(2014) 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 da comunicação; 4) Elaboração do documento -

síntese com informações; 5) Processo de internalização e 6) Reavaliação permanente, 

buscando realinhá- la ao longo do tempo.  

 

4. Diretrizes para a politica de Comunicação Científica  

A seguir, apresento as principais etapas para a construção de uma Política de 

Comunicação, de acordo com Bueno (2014), somada aos dados obtidos por meio de 

observação direta, pesquisa documental, aplicação de questionários e entrevistas 

semiestruturadas com gestores da Unemat, além de pesquisas sobre exemplos 

concretizados em instituições públicas de ensino superior no Brasil, notadamente, nos 

documentos que corporificam a Política de Comunicação da Universidade do Estado de 
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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. 

 

4.1 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 ser bem-sucedida na implantação de uma Política de 

Comunicação Científica, a Universidade do Estado de Mato Grosso deve ter um cuidado 

especial com relação aos conceitos, objetivos, valores e princípios, notadamente no que 

tange ao entendimento de sua função enquanto produtora de conhecimento, num estado 

ainda com demanda de qualificação em 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 organizaciona is, 

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. 

O alinhamento dos pressupostos básicos para a elaboração de uma Política de 

Comunicação é fundamental para que a 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. 

Este pressuposto é de importância fundamental para a viabilização dos objetivos 

estratégicos da Universidade do Estado de Mato Grosso, considerando-se a complexidade 

das suas estruturas organizacionais, compostas por 13 câmpus e 17 núcleos pedagógicos, 

espalhados por um estado com dimensão continental, além de um quadro de pessoal 

formado por profissionais com experiências diversas. 

 

4.2 Público prioritário para a divulgação científica 

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 
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organização, dependendo dos acontecimentos, passa a ser estratégico e terá que ser 

trabalhado” (KUNSCH, 2003, p. 330). 

Dessa forma, a Unemat deve 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 com os gestores e profissionais ligados ao setor 

de comunicação da Unemat, foi possível perceber que a definição dos públicos 

estratégicos ainda pode ser alargada e melhor delimitada. As técnicas e estratégias para 

levantamento e caracterização dos públicos e quais são realmente estratégicos, 

considerados prioritários para serem trabalhados posteriormente com ações 

comunicacionais, são, portanto, fundamentais para a construção de um diagnóst ico 

correto e para dimensioná- los no contexto global da organização, verificando o grau de 

influência que exercem. 

Nesse sentido, por exemplo, o documento do Parque Científico e Tecnológico de 

Juiz de Fora (UFJF, 2014), aponta como seus públicos estratégicos: a) Públicos internos, 

aqueles que mantêm relação direta e permanente com a instituição: pesquisadores, 

gestores, docentes em suas funções técnicas, administrativas ou profissiona is, 

terceirizados; b) Públicos híbridos: docentes, discentes, profissionais técnico -

administrativo, além dos egressos que desempenham papel importante no mercado ou 

serviço público; c) Públicos externos: governos em suas diferentes esferas, em seus 

distintos âmbitos de atuação; 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, servidores, alunos, 

estagiários, terceirizados, Governo do Estado, Assembleia Legislativa e Imprensa.  

“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, órgãos de controle, fiscalização e credenciamento, fornecedores, 

comunidades locais. 
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Interessante destacar que 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.  

Em Mato Grosso, no âmbito da Divulgação Científica, ainda seria interessante 

incluir avaliar como público outras instituições componentes do Sistema Estadual de 

Ciência, Tecnologia e Inovação, públicas e privadas parceiras.  

Não proponho, 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. 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 da instituição 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.  

 

4.3 Diagnóstico da comunicação  

Para iniciar 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.   

Tal estratégia é importante, na medida em que possibilitar conhecer eventuais 

dificuldades existentes nos processos comunicacionais, por exemplo, lacunas ou falhas 

de comunicação, canais de relacionamentos mal dimensionados. 

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. Dentre as 
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novas iniciativas, está sendo construída uma revista com conteúdo científico, denominado 

Eureka, ainda não lançada. 

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.  

Desde abril de 2016, a Universidade realinhou a sua conta no Facebook e vem 

investindo em produção de conteúdo específico e exclusivo para esse canal, alcançando 

respostas positivas na plataforma. Podendo citar, por exemplo, a campanha do Vestibular 

2017/2, que, em uma única postagem, obteve 485.612 pessoas alcançadas, das quais 3.689 

compartilharam o conteúdo, 2.155 comentaram e 2.765 curtiram/reagiram à publicação. 

A despeito desses números expressivos e de seu público ter declarado se informar sobre 

temas relativos ao C&T, prioritariamente, pela internet, a Instituição ainda não prioriza 

esse canal de relacionamento.  

 

4.4 Auditoria da imagem  

A auditoria da imagem 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).  

A auditoria, inicial, de imagem na mídia levou em conta os veículos mais 

representativos para as universidades em atuação no estado. O corpus foi constituído por 

edições dos dois veículos impressos de circulação estadual de maior tiragem regiona l: 

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.  

O primeiro aspecto a ser destacado sobre a informação científica nos dois maiores 

jornais de Mato Grosso 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. 

Quanto às áreas prioritárias de cobertura, evidenciou-se grande presença de temas 

agrários, mas também houve espaço para as Ciências Humanas, Ciências da Saúde e 
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Ciências Sociais Aplicadas, mesmo que com menor ênfase. Também se depreende das 

análises o restrito espaço ocupado pela Universidade na superfície impressa, priorizando -

se, muitas vezes, matérias sobre pesquisas desenvolvidas em empresas privadas. 

 

4.5 Avanços e desafios na Divulgação Científica 

Os gestores da Unemat, em entrevista para esta pesquisa, afirmaram que entre os 

maiores desafios na difusão do conhecimento está pensar na extensão como local de 

popularização dos saberes produzidos, atuando junto com a pesquisa e a comunicação 

institucional, na responsabilidade de propiciar maior visibilidade à Universidade. 

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 representante da reitoria. 

O quadro que se segue (Quadro 1) foi construído a partir da síntese dos principa is 

avanços e desafios na comunicação institucional da Unemat, identificados nos 

apontamentos de nossos atores-colaboradores, assim como na pesquisa documental 

referida anteriormente.  

 
Quadro 1. 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 

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 

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. 
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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  

Conquista do orçamento atrelado à arrecadação 
estadual 

Necessidade de sempre convencer o governo da 
importância da Unemat 

 Ausência de diretrizes e procedimentos de 
comunicação e para divulgação científica 

Fonte: construído pela autora. 

 

4.6 Construção de documento-síntese 

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 administrat ivas 

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. 

 

4.7 Consolidação do documento da Política de Divulgação Científica 

Após concluir as etapas anteriores, é o momento de consolidar a elaboração do 

documento, prevendo itens fundamentais para que a Política de Divulgação Científica 
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seja reconhecida como instrumento eficaz de gerenciamento das ações estratégicas de 

Comunicação Institucional.  

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.  

 

4.8 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 

da Unemat, é possível planejar viagens ou workshops para apresentação da política, 

visando não apenas sua divulgação, mas sensibilização e comprometimento dos públicos 

internos.  

A estrutura de gestão acadêmica possui, ainda, momentos de encontro de seus 

representantes, como nas sessões de órgãos deliberativos colegiados. Esses podem ser 

locais para dinamizar tais discussões. Da mesma forma, a IES possui um Portal de 

visibilidade junto à sua comunidade interna e externa, que também poderá ser 

amplamente dinamizado nesse processo. 

 

4.9 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. 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.  

 

5 Considerações 

A análise inicial dos veículos institucionais de comunicação institucional da 

Unemat permitiu-me levantar alguns aspectos importantes. Nota-se que a Unemat não 
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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 a análise da presença da Universidade nas mídias sociais, notadamente 

Facebook, indicou produção de conteúdos exclusivos para este canal, grande número de 

seguidores, conversações e interação online. Entretanto, ainda faz-se necessário que a 

instituição promova maior estudo desses canais, reavalie e reposicione seu o uso como 

espaço efetivamente estratégico, de relacionamento da empresa com seus distintos 

públicos, na medida em que este é o principal canal de informação entre seus alunos.  

Outro ponto a ser destacado é que, apesar de reunir grande número de doutores e 

alavancar a pesquisa no estado, a Unemat não ocupa lugar relevante em pautas sobre 

CT&I na mídia estadual. Não me ocuparei, aqui, dos méritos que contribuem para a 

inserção das pesquisas de grandes multinacionais no noticiário, pois como sabemos, as 

atividades de difusão científica são essencialmente políticas e contextuais. Entretanto, é 

importante frisar que a 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 na  

Universidade. 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.  

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. Nesse sentido, faz-se necessário 

aprofundar essas análises e avaliar a real eficácia de cada canal. 

Apesar dos avanços, essa instituição ainda tem grandes desafios no tocante à 

Divulgação Científica, principalmente no que tange à alocação de recursos para esse fim, 

falta de conhecimento da comunidade interna e externa sobre a Unemat, ausência de 

diretrizes e procedimentos para comunicação científica de forma sistemática e estratégica.  

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.   
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É possível notar, nessa instituição, um contexto interno favorável para o 

desencadeamento de um processo de discussão mais amplo e profundo. Entretanto, é 

importante garantir mecanismos para que isso não ocorra de forma passageira, mas que 

se insira nos processos internos de forma a institucionalizar ações e políticas para a 

comunicação.  

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.  

 

REFERÊNCIAS 

BUENO, Wilson da Costa. Comunicação científica e divulgação científica: aproximações e 
rupturas conceituais. Inf. Inf., Londrina, v. 15, n. especial, p.1-12, 2010. 

______. A divulgação da produção científica no Brasil: A visibilidade da pesquisa nos portais das 
universidades brasileiras. Ação Midiática - Estudos em Comunicação, Sociedade e Cultura, v. 7, 
p.1-15, 2014a. 

_______. Comunicação empresarial: aliando teoria e prática. Barueri: Manole, 2014b. 

CALDAS, Maria das Graças Conde. Divulgação científica e relações de poder. Inf. Inf., 

Londrina, v. 15, n. esp, p. 31 - 42, 2010. 

_____. O papel das assessorias de comunicação na divulgação da ciência: a experiência da 
Unicamp. Revista Comunicarte, Campinas, v. 15, n. 21, p. 67-79, 1997. 

KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Universidade e comunicação na edificação da 

sociedade. São Paulo: Loyola, 1992. 

______. Planejamento de relações públicas na comunicação integrada. 5. ed. São Paulo: 
Summus, 2003.  

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 7. ed. São Paulo: Cortez, 1996. 

______. Pesquisa-ação nas organizações. São Paulo: Atlas, 1997. 

UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina) / Secretaria de Comunicação. Política de 

Comunicação UDESC. Florianópolis/SC, 2014. 
 
UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora). Paralelo 21: Parque Científico e Tecnológico de 
Juiz de Fora. Juiz de Fora/MG, 2014. 
 
UNEMAT (Universidade do Estado de Mato Grosso). Plano de Desenvolvimento Institucional 

- 2008/2014. Cáceres: Unemat, jul. 2008. 

______. Relatório de Gestão 10/2010-12/2014. Cáceres: Unemat Editora, 2014. 33 p. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 15 

______. Planejamento Estratégico Participativo (PEP), Cáceres: Unemat, 2015b. Disponível 
em:  <http://www.novoportal.unemat.br/?pg=site&i=pep>. Acesso em: 10 jan. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


