
Orientações sobre a divulgação de conteúdos nas redes sociais e canais de            
comunicação do Afrodite - Site, Facebook, Instagram e YouTube 

Prezades, esperamos que estejam bem! 

O grupo Gestor de Comunicação e Redes Sociais do Laboratório Interdisciplinar de            

ensino, pesquisa e extensão em sexualidades – AFRODITE – envia esta mensagem            

para informar que elaboramos algumas orientações para divulgação de materiais          
nos Canais de Comunicação e Redes Sociais (Facebook, Instagram, YouTube e           

página do AFRODITE/UFSC): 

1- A divulgação de informações nos Canais de Comunicação e Redes Sociais é             

destinada a atividades dos membros e apoiadores do AFRODITE/UFSC (ensino,          

pesquisa, extensão, eventos, entre outros) em consonância com os objetivos do           
grupo; 

2- Para a divulgação de informações o responsável pelo material deve proceder            
o preenchimento do Formulário para Divulgação de Informações nos Canais de           

Comunicação e Redes Sociais do AFRODITE/UFSC disponibilizado no Google         

Forms https://forms.gle/RrAgAdvgmEQBAfNa7, além de enviar o material para o         
e-mail do grupo gestor comunicacao.afrodite.ufsc@gmail.com; 

3- O Formulário para Informações nos Canais de Comunicação e Redes Sociais            
do AFRODITE/UFSC precisa ser preenchido a cada envio de material, com a            

elaboração de um título e uma mensagem a ser veiculada, assinalar o            

consentimento/autorização para a veiculação de toda e qualquer imagem/som         
enviado para comunicacao.afrodite.ufsc@gmail.com ou adicionado no rspaço       

indicado no formulário, além da escolha dos Canais de Comunicação e Redes            
Sociais que solicita a divulgação do material; 

4- Após o preenchimento do Formulário para Divulgação de Informações nos           

Canais de Comunicação e Redes Sociais do AFRODITE/UFSC, o grupo gestor           
assume a responsabilidade pela divulgação das informações no prazo de 2 a 5 dias              

úteis, de acordo com a disponibilidade das integrantes do grupo gestor; 
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5- Aproveitamos para compartilhar algumas informações sobre a elaboração de          
vídeos que captem a fala do apresentador: sugerimos que seja gravado na  

horizontal, na altura dos olhos, com uma distância de 40cm, sem cortes nas laterais              
do rosto ou parte superior da cabeça (o ideal é que sua imagem fique no centro da                 

tela), grave durante o dia, priorize sempre que a luz venha de frente (cuidado com o                

reflexo de óculos e outras telas/vidros/espelhos), grave em ambiente silencioso,          
evite lugares vazios ou totalmente fechados (para evitar ecos no áudio), cuidado            

com sons de animais, veículos ou outros ruídos que possam prejudicar a captação             
do seu áudio, a gravação pode ser realizada no formato de selfie, a duração ideal é                

entre 30 segundos e 1 minuto. 

 

Estamos à disposição para esclarecimentos, 

Bárbara, Heloísa, Laís, Martina e Paula. 

 


