Um dos objetivos da campanha #inovaçãoUFRGS é divulgar os impactos e potencialidades das ações de inovação e empreendedorismo desenvolvidas pela
Universidade, portanto, a comunicação das ações da campanha é um elemento importante e estratégico para o seu sucesso.

AÇÕES PRÉ-EVENTO
Crie um cartaz digital para a divulgação do evento.

AÇÕES NO MOMENTO DO EVENTO
Na abertura informar que o evento integra a
campanha #inovaçãoUFRGS.

Informações para o cartaz
- O QUÊ acontecerá? Palestra, workshop, seminário...
- QUEM promove o evento? A Unidade, o setor, o grupo...
- QUANDO? Dia e horário.
- ONDE? Local do evento.
- CONVIDADOS? Destacar palestrantes e/ou pessoas chave
para o evento.
- INSCRIÇÕES? Evento aberto, restrito e link de inscrições.
- MAIS INFORMAÇÕES? Se necessário disponibilizar link com
mais informações.

Projetar a marca #inovaçãoUFRGS em telas
e/ou banners.
Exibir os vídeos da campanha #inovaçãoUFRGS
Informar que mais informações sobre a
campanha podem ser consultadas no Portal
da Inovação – ufrgs.br/inovacao

AÇÕES PÓS-EVENTO
Enviar o relato de realização do evento,
fotos e/ou link da notícia presente no site da
Unidade e/ou Setor para o e-mail:
inovacao@ufrgs.br
Todas as atividades realizadas integrarão o
mosaico de eventos da campanha
#inovaçãoUFRGS disponível na página
ufrgs.br/inovacao/eventos

Fazer o registro fotográfico do evento.

Inserir no cartaz a marca da campanha #inovaçãoUFRGS.

Dica: Ferramentas online gratuitas para a criação de
artes: canva.com e flimbo.io

Dicas para fotos: mesa de abertura, plateia,
autoridades, palestrantes e plano aberto de
todo ambiente do evento.

Divulgue o evento nos canais de comunicação da
Unidade e/ou Setor: websites, redes sociais e e-mails.
Envie o cartaz, link da página do evento e outros
materiais de divulgação para:
- Sec. Comunicação – SECOM – imprensa@ufrgs.br
- Sec.Desenv.Tec. – SEDETEC – inovacao@ufrgs.br

Materiais de divulgação da campanha
A marca da campanha, o texto de
apresentação, vídeos e outras informações
estão no Portal da Inovação da UFRGS na
página ufrgs.br/inovacao/campanha-inovacao-ufrgs

