
FLUXO DE INFORMAÇÕES

METODOLOGIA DE TRABALHO

PASSO 01

PASSO 02

PASSO 03

PASSO 04

PASSO 05

PASSO 06

PASSO 07

Reunir todas as informações requeridas para o envio para o boletim, conforme 
o “Passo a Passo”;

Cadastrar informações da ação/evento no OPINA até o 10º dia útil de cada 
mês, por meio do formulário do opina;

A Comissão de Apoio ao Núcleo de Comunicação e Eventos realizará a tria-
gem das informações e encaminhará as ações/eventos cadastrados para pare-
cer das direções até o 12º dia útil de cada mês;

A direção a que o servidor está vinculado emite parecer sobre a viabilidade de 
publicação da informação até o 14º dia útil do mês;

A Comissão de Apoio ao Núcleo de Comunicação e Eventos formatará as 
informações no padrão de notícias;

Os textos serão revisados por membro da Comissão de Apoio ao Núcleo de 
Comunicação de Eventos em até 03 (três) dias úteis;

O Núcleo de Comunicação realizará a diagramação e publicação do Boletim 
Informativo até o 5º dia útil do mês subsequente.

teixeira.ifbaiano.edu.br BOLETIM INFORMATIVO DO IF BAIANO CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS

PASSO 01 Gerenciamento do formulário no OPINA:

Abertura e programação para fechamento do formulário

PASSO 02 Triagem das informações cadastradas:

Filtrar as informações recebidas pelo formulário OPINA e encaminhar para as respectivas dire-
ções.

PASSO 03 Feedback das direções:

Recebimento do parecer das direções das informações que deverão ser formatadas para publi-
cação

PASSO 04 Construção da notícia:

Servidor responsável formatará as informações no padrão de notícias

PASSO 05 Envio das notícias para revisão:

Os textos serão revisados por membro da Comissão de Apoio ao Núcleo de Comunicação de 
Eventos em até 03 (três) dias úteis.

PASSO 06 Diagramação:

Formatação gráfica das notícias

PASSO 07 Avaliação do material:

A equipe avalia o material para ser publicado

PASSO 08 Publicação e Impressão:

Núcleo de comunicação realizará a publicação no site e e-mail institucional e redes sociais do 
campus. Realizará também a impressão das unidades que serão disponibilizadas para assegu-
rar o acesso às informações para todas as comunidades.

A Comissão, em conjunto com o Núcleo de comunicação, gerenciará a execução das tarefas 
através de ferramenta de trabalho em equipe.

Siga nossas redes sociais: @ifbaianoteixeiradefreitas

Acesse o Boletim Informativo no endereço:
ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira/informativocampustdf

https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira/informativocampustdf/
https://www.facebook.com/IFBaianoTeixeiradeFreitas/
https://www.instagram.com/ifbaianoteixeiradefreitas/
https://www.youtube.com/c/IFBaianoTeixeiradeFreitas
https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira/files/2020/06/PASSO-A-PASSO-PARA-ENCAMINHAR-INFORMA%C3%87%C3%95ES-PARA-O-BOLETIM-INFORMATIVO.pdf
https://opinanovo.ifbaiano.edu.br/index.php/851949?lang=pt-BR
https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira/informativocampustdf/



