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Papo Reto com a Ascom
Quer enviar alguma sugestão de pauta mas não sabe como? Tem dúvida sobre
publicações de editais? Hora e dia de publicação? Pois então acompanhe a série
Papo Reto, elaborada pela Assessoria de Comunicação (Ascom da Uepa). Todas
as segundas-feiras uma nova orientação:

#1 (14.6.21) - Documentos publicados no site da Uepa [1]
#2 (21.6.21) - Horário para publicação no site da Uepa [2]
#3 (28.6.21) - Formulário para criação de peças gráficas [3]
#4 (05.7.21) - Padronização de documentos [4]
#5 (12.7.21) - Um jornalista da ascom entra em contato com você. E agora?
[5]
#6 (19.7.21) - O caminho da informação também depende do seu tempo [6]
#7 (26.7.21) - O caminho da informação também é feito de ética [7] e confiança
#8 (02.8.21) - O uso do E-mail institucional [8] *
#9 (09.8.21) - Você sabe a diferença entre logo e identidade visual?

[9]

#10 (16.8.21) - Atenção para o uso do brasão e da marca [10]
#11 (23.8.21) - Padronização da assinatura de e-mail [11] *
#12 (30.08.21) - Antecedência para a divulgação de eventos e ações [12]
#13 (13.09.21) - Orientações sobre fotografias - Pega a visão [13]
#14 (27.09.21) - Envio de material para o clipping [14]
#15 (04.10.21) - Produção audiovisual [15]
#16 (18.10.21) - Transmissão on-line pelos canais oficiais da Uepa [16]
#17

(08.11.21) - Criação de perfis nas redes sociais [17]

#18 (22.11.21) - Revisão das informações [18]
#19 (29.11.21) - Como atender o telefone corretamente [19]
#20 (06.12.21) - Transmissões on-line de eventos nas redes sociais da Uepa

[20]
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* Se você conhece alguém que não tem e-mail @uepa,
como ajudar

clique aqui [21]

[21]e saiba
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