
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE

PORTARIA Nº466, de 15 de julho 2013

Aprova manual interno com orientações e normas 
         para     divulgação    de    notícias   e  eventos   do
         IFFluminense

O  REITOR  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA
FLUMINENSE,  no  uso  das  atribuições  legais  que  lhe  confere  a  Lei  11.892  de  29/12/2008,
publicada no D.O.U. de 30/12/2008; a portaria MEC nº. 4 de 06/01/2009, publicada no D.O. U. de
07/01/2009 e o Decreto de 04 de abril de 2012, publicado no D.O. U. de 05 de abril de 2012;

CONSIDERANDO:

- Solicitação encaminhada pela Diretoria de Comunicação do IFFluminense;

- A necessidade de normatização, em manual interno, para as publicações que divulgam notícias e
eventos.

RESOLVE:

Art.  1º  APROVAR   manual  interno  com orientações  e  normas  para  divulgação  de  notícias  e
eventos, no âmbito do Instituto Federal Fluminense (Anexo 1).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ AUGUSTO CALDAS PEREIRA
REITOR 
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ANEXO I
Manual interno com orientações e normas para divulgação de notícias e eventos do IFFluminense

I. Estrutura das páginas de cada campus/Reitoria 

O Instituto Federal Fluminense tem como principal ferramenta de Comunicação, atualmente,
o Portal Oficial do IFF. Tal ferramenta é gerenciada por todos os jornalistas e responsáveis pela
Comunicação  dos  campi e  da  Reitoria  sendo  necessária  a  padronização  dos  procedimentos  e
conteúdo.

Cada campus/Reitoria  possui  uma página  dentro  do  Portal  do IFF,  entretanto,  a  mesma
deverá  ser  padronizada,  respeitando-se  as  especificidades  de  cada  unidade.  Logo,  a  aba
“navegação” deverá ser organizada, basicamente, da seguinte forma:

Apresentação
Calendário Acadêmico
Contato (com endereço e lista de ramais)
Cursos
Editais
Estrutura organizacional (com informações dos e-mails)
Eventos
Fotos
Notícias
Ordens de serviço
Projetos/Programas

Outras informações ou documentos deverão ser organizados em pastas internas como, por
exemplo,  ARQUIVOS.  Para  que  uma  pasta  ou  documento  não esteja  visível  na  página  inicial
(Navegação),  basta  clicar  na pasta/documento – clicar  em edição – configurações  – excluir  da
navegação.

II. Redação de Notícias
O texto inicial da matéria (título e descrição) deve ser econômico, tanto pela necessidade de

objetividade nos aspectos da informação a ser acessada, como por uma questão de espaço. Isso não
impede sua função persuasiva:  por isso,  estimule a ação e abuse de verbos e  expressões como
‘conheça’,  ‘descubra,  ‘consulte’,  etc..  Desta  forma,  não  há  por  que  repetir  aspectos  de  uma
informação em cada um dos elementos do destaque. 

Ou seja, se o título    do  destaque  aborda  um determinado dado sobre a informação, ele não
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deve se repetir no texto descritivo. Isso também não deve acontecer entre a imagem e sua legenda;
embora  tenham uma relação  óbvia,  uma legenda  precisa  descrever  o  que  há  na  imagem,  mas
também acrescentar novos dados sobre a informação a que o destaque se refere.

Hoje, mais do que servirem de elementos essenciais para a visibilidade e a boa distribuição
das  informações  em um sítio,  o  tripé  título,  texto  e  link tem a  importante  função de  sinalizar
conteúdos, não apenas para usuários, mas também para mecanismos de busca. Por isso, os títulos
precisam incluir a palavra-chave que defina o aspecto da informação que será apresentada logo a
seguir, no texto da descrição.

Quando o conteúdo é bem trabalhado, o redator apresenta a informação e sugere aspectos
complementares (links para outras notícias correlatas, por exemplo). É o link que difere o texto do
hipertexto e permite ao cidadão navegar entre as páginas.

Embora todo sítio seja um 'arquivo de informações', a ideia não pode ser levada ao pé da
letra. O risco de se transformar em um cemitério de informações é grande. Por isso, após um tempo
fora da zona de destaque, é preciso que uma informação readquira a relevância, e retorne à primeira
página do sítio.

a) Tamanho do título e descrição
As notícias publicadas na parte inferior da página deverão ter duas linhas de título e seis de

descrição ou de 39 a 41 caracteres de título e de 176 a 197 caracteres de descrição (com espaço). No
destaque, as notícias deverão ter duas linhas de título e cinco de descrição ou 47 caracteres no título
e 181 caracteres de descrição (com espaço). 

• Recomenda-se o uso do navegador Google Chrome.

b) Tamanho do texto
Os textos deverão ser escritos, no máximo, com 25 linhas.

c) Data de postagem
As notícias deverão conter, no fim da página, a data de publicação no seguinte formato:

(Publicada em 05/06/13).

d) Grafia do Instituto
A primeira vez em que o nome do Instituto aparecer no texto deverá ser escrito por extenso

com a sigla em parênteses. Ex.: Instituto Federal Fluminense (IFF). Ao longo do texto poderão ser
utilizadas as seguintes formas: IFF, Instituto, Instituição.

e) Grafia da palavra campi
A palavra  campus deverá ser usada no singular, sem acento, em itálico. A palavra  campi

deverá  ser  usada  no plural, em  itálico, conforme  orientação  da  Academia  Brasileira  de  Letras,
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disponível na Diretoria de Comunicação e no Gabinete da Reitoria

f) Títulos
Recomenda-se que os títulos das notícias sejam escritos na ordem direta: sujeito + verbo no

presente  ou  no  futuro  +  complementos  e  /ou  adjuntos.  Os  verbos  no  presente  ou  no  futuro
coadunam com o atributo de atualidade das notícias. Os subtítulos devem proporcionar informações
complementares ao título, por isso, evita-se a repetição de palavras do título.

g) Siglas
Não se usam palavras inteiras com letras maiúsculas, a menos que sejam siglas com até três

letras ou que não possam ser lidas como uma palavra. Ex.: MEC, BNDES. O significado das siglas
desconhecidas deve estar escrito por extenso, antes da sigla.

h) Cargos e setores
Devem ser escritos sempre com iniciais minúsculas. Ex.: reitor, diretor-geral.

i) Profissões e cursos
Devem ser escritos sempre com iniciais maiúsculas. Ex.: Curso Técnico em Enfermagem.

j) Fotos
As fotos devem conter crédito do autor, entre parênteses, ao lado da legenda, quando forem

feitas  por  fotógrafos  (bolsistas  ou profissionais);  caso contrário,  deve-se escrever  (Divulgação).
Atenção para o tamanho da foto que deverá ser de 200x158, tanto para anexar à matéria como para
o slide show.

O  Portal  disponibiliza  apenas  um  espaço  para  foto  como  anexo  da  matéria,  mas  o
mecanismo de inserir imagem no corpo do texto poderá ser adotado. Para isso, adicione a foto na
pasta de Arquivos (ou Fotos) do  campus, como imagem. No texto, clique no  link inserir imagem
posicionando o cursor no local exato onde se deseja incluir a foto. Escolha a foto, o alinhamento e o
tamanho (pequeno, médio ou grande).

k) Data
As datas no corpo do texto deverão ser escritas por extenso: 2 de maio de 2013. 

l) Representação de horas
Utilize assim: 14h45min, sem pontuação, a não ser que coincida com o final da oração. Para

horas não fracionadas, utilize a seguinte representação: 14h.

m) Numerais
De zero  a  dez,  por  extenso.  Em números  iguais  ou  maiores  que  10  mil,  escreve-se  o

algarismo seguido da grandeza, por extenso. Porcentagem, sempre com algarismo.
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n) Links
As notícias podem conter  links para outras reportagens correlatas, o que torna o conteúdo

mais rico, assim como, postagens sobre resultados, aditivos, convocações, etc., devem conter links
para a pasta do Edital de referência, facilitando o acesso do usuário a todo o conteúdo do processo
seletivo. 

Para  incluir  os  links  (ou  Conteúdo  Relacionado),  durante  a  edição  do  texto,  clique  em
“categorização”.  Na  página  que  abrirá,  escolha  a  palavra-chave  e  clique  em “adicionar”  para
escolher pastas e/ou matérias correlatas.

Fontes: 
Cartilha de Redação web (Setec/MEC).
Manual do IF Baiano, 
Manual do IF Brasília


