Comunicadores do IF Sertão-PE participam de reunião de integração
Qui, 30 de Outubro de 2014 17:47 -

Na manhã desta quinta-feira (30), toda a equipe de comunicadores do IF Sertão-PE participou
de uma reunião de integração e alinhamento de estratégias, realizada no campus Petrolina.
Este foi o quarto encontro da equipe este ano, e contou com a participação de jornalistas,
programadores visuais e técnicos em audiovisual da reitoria e dos campi Petrolina, Petrolina
Zona Rural, Salgueiro e Ouricuri, além da Educação a Distância.

Durante o encontro, os novos comunicadores, nomeados no início do segundo semestre deste
ano, puderam compartilhar experiências e fazer um balanço sobre as dificuldades e progressos
dos primeiros meses de trabalho em seus respectivos setores. O momento foi também de
discutir propostas de reestruturação da comunicação, bem como o layout do novo site do IF
Sertão-PE
. A página está sendo desenvolvida pela equipe da comunicação da reitoria em conjunto com a
Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI).

Treze comunicadores de diversos campi e da reitoria do IF Sertão-PE participaram da
reunião realizada nesta quinta-feira (30)

Ao todo, a comunicação do IF Sertão-PE conta, atualmente, com 15 servidores, sendo seis
deles ingressantes no último concurso público. “Com a expansão da equipe de comunicadores
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no Instituto, manter uma rotina de encontros e discussões permite um trabalho mais alinhado e
uniforme. A troca de experiências e o pensamento conjunto é fundamental para que possamos
alcançar a excelência na comunicação”, ressalta o coordenador de Comunicação do
IF Sertão-PE
, João Bosco Coelho. A próxima reunião da equipe será realizada no início de dezembro,
quando serão traçados o planejamento e as metas para o ano de 2015.

Por: Larissa Lins / Ascom
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