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Resumo 

A administração das informações no cunho da organização se faz extremamente necessária, já 

que ela é veículo primordial do fator produtividade. Atualmente, instituições veem em suas 

Assessorias de Comunicação Social a base para uma melhor integração entre os seus objetivos 

e de seus públicos-alvos. 

A UnATI.Uerj, ela própria já justificaria a existência de uma estrutura formal de comunicação 

devido ao grande fluxo de informações desenvolvidas. Logo, objetivando principalmente 

racionalizar e divulgar todo o fluxo de informações vindas da UnATI.Uerj, ou de fora dela, a 

Assessoria de Comunicação Social é implementada em 1998, criando a partir daí um sistema de 

comunicação formal entre a UnATI.Uerj e seus públicos-alvos. 

É por meio de um trabalho de comunicação integrada que os públicos-alvos da UnATI.Uerj 

passam a conhecer a produção da instituição, e para isso são elaborados instrumentos de 

difusão que vão desde releases para contatos com a imprensa, até a materiais educativo-

informativos que são utilizados pela equipe da unidade. 

Através de um processo de avaliação constante em relação à rotina das atividades 

desenvolvidas, a Assessoria de Comunicação Social é considerada um instrumento de 

integração entre a UnATI.Uerj e seus públicos-alvos, que já refletiu na melhoria da qualidade 

de comunicação total da UnATI.Uerj como instituição de ensino, extensão e pesquisa. 

Portanto, todos os trabalhos desenvolvidos pela Assessoria de Comunicação Social da 

UnATI.Uerj são considerados verdadeiros projetos devido a sua magnitude, pois evidenciam as 

questões relativas ao envelhecimento humano, a Terceira Idade, e a cidadania do idoso, temas 

em voga nos meios de comunicação.  
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Introdução 

As funções desenvolvidas pelas Assessorias de Comunicação Social são identificadas, desde o 

final do século XIX, como imprescindíveis na estrutura de uma organização, oferecendo 

suporte às ações a Direção de Empresas, Instituições, órgãos e até pessoas. Para Koontz (1974), 

“o conceito de Assessoria de Comunicação Social é, provavelmente, tão antigo quanto a própria 

organização”, vinculando-se, em sua origem, às esferas política, militar e eclesiástica, e, 

posteriormente, empresarial. 

Nesta evolução, o papel das Assessorias de Comunicação Social está relacionado com o 

planejamento e controle das ações da organização, diagnosticando problemas e apontando 

caminhos para solução. Na especificidade de sua atuação na empresa, Ianhez (2001) aponta o 

trabalho de assessoria como meio de vida da organização, afirmando que “sua responsabilidade 

consiste em criar e manter um clima de relações pessoais favoráveis”, avançando, neste sentido, 

em direção à seara da comunicação social. 

Em sua concepção inicial, as Assessorias de Comunicação Social ligavam-se, basicamente, à 

idéia de obtenção e divulgação de informações. Andrade (2003) cita o surgimento da atividade, 

nos Estados Unidos, no ano de 1862, indicando “o primeiro emprego sistemático de um serviço 

informativo oficial”. 



Hoje todas as Instituições percebem que necessitam de um órgão que estabeleça a comunicação 

entre seus dirigentes e o seus públicos-alvos. As universidades também se inserem neste perfil, 

a medida em que consideram que a administração das informações no cunho da organização se 

faz extremamente necessária, já que ela é veículo primordial do fator produtividade. Portanto, 

Instituições Públicas, Empresas, Órgãos, e Pessoas vêem em suas Assessorias de Comunicação 

Social a base para uma melhor integração entre os seus públicos-alvos. 

A UnATI - Universidade Aberta da Terceira Idade da Uerj desde 1993, vem desenvolvendo um 

programa destinado à população acima de 60 anos, que visa contribuir para a melhoria dos 

níveis de saúde físico-mental e social das pessoas idosas, utilizando as possibilidades existentes 

na Instituição Universitária.  

Como a UnATI.Uerj, ela própria já justificaria a existência de uma estrutura formal de 

comunicação social devido ao grande fluxo de informações desenvolvidas, em 1998 a 

Assessoria de Comunicação Social da UnATI.Uerj é implantada com um objetivo único: 

Traduzir em ações práticas os valores e objetivos da UnATI.Uerj através da circulação 

imparcial de informações dentro e fora da universidade. 

Logo, entre as finalidades básicas da Assessoria de Comunicação Social estão o planejamento, 

a execução e a coordenação de ações de comunicação social, cujo objetivo é reforçar o 

conhecimento e o entendimento da sociedade sobre o papel e a importância da Empresa ou 

Instituição junto aos seus públicos-alvos.   

 

Metodologia 

É nas Assessorias de Comunicação Social de empresas, instituições públicas, entidades civis, 

entre outras, que começa a se construir o discurso jornalístico que é apresentado cotidianamente 

pelos veículos de comunicação. Segundo Nassar (2005) é por meio do trabalho de comunicação 

integrada desenvolvido nessas instâncias que o público passa a conhecer parte do que se 

desenrola na empresa/instituição, um cotidiano que é apresentado como um conjunto de 

acontecimentos singulares, factuais, dotados de característica particulares da linguagem da 

corporação. 

O trabalho da Assessoria de Comunicação Social tem como objetivo tornar o cliente mais 

conhecido nos meios de comunicação.  A função do assessor é divulgar as atividades de uma 

determinada empresa, um produto ou um serviço, e despertar o interesse da mídia para os 

assuntos relacionados ao cliente. E para isto a Assessoria de Comunicação Social da 

UnATI.Uerj estabelece os seguintes métodos para a obtenção de bons resultados: 

.Confecção de releases para Imprensa em geral, através do resumo de informações sobre a 

UnATI.Uerj ou evento promovido pela mesma; 

.Contatos com a Imprensa, através de telefone ou e.mail realizados após o envio dos releases, 

direcionado aos chefes de redação; 

.Recepção da Imprensa na UnATI.Uerj, recebendo, auxiliando e dando todo apoio necessário 

quando esta estiver realizando entrevistas com a equipe, profissionais, ou alunos da 

UnATI.Uerj; 

.Manutenção e atualização do  Mailling, estando sempre em contato com todos os veículos de 

comunicação, UnATIs, Instituições de Terceira Idade, Centros de Convivência, e espaços 

assemelhados checando se nomes, endereços, telefones, e e.mails dos profissionais 

responsáveis e das redações continuam os mesmos; 

.Organização de Murais, por assunto, com todo o fluxo de informações vindas da UnATI.Uerj, 

ou de fora delas através de cartazes, folderes, artigos, e matérias jornalísticas;  

.Clippagem de todo material Jornalístico impresso referente a matérias sobre a UnATI.Uerj, e a 

temas ligados ao envelhecimento humano e a Terceira Idade, de interesse da equipe 

multidisciplinar, profissionais, e alunos da UnATI.Uerj; 

.Arquivo do Material jornalístico selecionados a partir da clippagem, e que são organizados e 

armazenados para futuras pesquisas no Centro de Referência e Documentação Sobre o 

Envelhecimento; 

 



.Gravação e registro fotográfico de todos os eventos realizados pela UnATI.Uerj e de todos os 

programas jornalísticos onde Direção e profissionais da UnATI.Uerj forem entrevistados, com 

o  apoio do Centro de Tecnologia Educacional da Uerj; 

.Planejamento junto a Coordenação de Eventos da UnATI.Uerj dos eventos realizados pela 

unidade, indo desde a produção de material de divulgação ao cerimonial; 

.Confecção de cartazes e folderes educativos/informativos que falem sobre algum evento: 

congresso,  seminário, fórum, jornada, encontro, workshop, curso/oficina, festa temática, e 

solenidade realizados pela unidade;  

.Manutenção e atualização do Site da UnATI.Uerj; 

.Divulgação através de postagens nas contas das Redes Sociais da UnATI.Uerj no WhatsApp, 

Facebook e Twitter; 

.Participação em Cursos, Jornadas, Encontros, Fóruns, Seminários, e Congressos de 

Comunicação Social, Educação e Gerontologia como palestrante ou ouvinte nestas áreas. 

 

Resultados e Discussões 

Amaral (2003) apresenta as Assessorias de Comunicação Social como núcleos responsáveis por 

estabelecer e manter um canal permanente de comunicação entre a organização e os diferentes 

públicos com os quais se relaciona, desempenhando uma atividade de ponta. Para tanto, os 

assessores desempenham papel de ‘facilitadores’ para permitir maior interlocução entre a 

organização e esses públicos. Amaral (2003) aponta que utilizando instrumentos próprios para 

agilizar e qualificar essa relação, os assessores mantêm abertos os canais entre a organização e 

a mídia, assim como todos os meios de diálogo com os públicos interno (colaboradores) e 

externo (todos os segmentos de pessoas que afetam e são afetados pelas ações da organização). 

Nesse processo, a assessoria de comunicação torna-se responsável pela administração da 

informação, divulgando e contribuindo para a formação favorável da imagem pública da 

organização assessorada. 

Portanto, a Assessoria de Comunicação Social da UnATI.Uerj, enquanto a visualizarmos como 

área de atuação e a tradicional imagem de atividade-meio no organograma da UnATI.Uerj, 

passou a assumir uma visão estratégica, prospectando cenários, montando diagnósticos, 

planejando, coordenando e avaliando ações baseadas no mix de comunicação social, podendo 

assim ser considerada hoje como um instrumento de integração entre a UnATI.Uerj e seus 

públicos-alvos, que a médio prazo já refletiu na melhoria da qualidade de comunicação total no 

contexto da UnATI.Uerj como Instituição que foca seus projetos/programas no tripé ensino, 

extensão e pesquisa. 

 

Conclusões 

Mais do que uma realidade de importância irrefutável, as Assessorias de Comunicação Social 

são hoje um forte elo de ligação entre as diversas instituições sociais por meio da produção e 

divulgação de seus discursos.  

Nas últimas décadas, as Assessorias de Comunicação Social consolidaram seus espaços, 

assegurando presença nos organogramas de empresas, instituições e conquistando entidades dos 

movimentos populares e sindicais, raciais, culturais, etc.  

Portanto, se o papel da Assessoria de Comunicação Social da UnATI.Uerj é o de viabilizar a 

difusão de informações de uma instituição que adota políticas públicas voltadas para a Terceira 

Idade e para as questões inerentes ao envelhecimento humano, este papel vem sendo bem 

exercido já que a UnATI.Uerj só vem estreitando as suas linhas de contato com seus público-

alvos, instituições afins e os veículos de comunicação de massa.   
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