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RESUMO 

 

O presente artigo tem como finalidade descrever a organização de eventos, através do 

estudo de caso do Programa de Visitas da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 

A partir disso, analisamos como a criação de elos com os públicos específicos de uma 

instituição pode ser consolidada, por meio da execução desta técnica de comunicação 

dirigida aproximativa. Também discorremos acerca da relevância do bom planejamento, 

organização e execução de um Programa de Visitas dentro do contexto da Universidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com mais de cinco décadas de existência, a Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA) foi instituída, pelo Governo Federal, nos termos da Lei n.º 5.152, de 

21/10/1966, como Fundação Universidade do Maranhão (FUMA). A UFMA é a maior e 

mais antiga universidade do estado do Maranhão e tem contribuído, de forma 

significativa, para o desenvolvimento do mesmo, formando profissionais nas diferentes 

áreas de conhecimento em nível de graduação e pós-graduação, empreendendo 

pesquisas voltadas aos principais problemas do estado e da região, desenvolvendo 

atividades de extensão abrangendo ações de organização social, de produção e 

inovações tecnológicas, de capacitação de recursos humanos e de valorização da 

cultura. 

 
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional, XXI Encontro dos Grupos de 

Pesquisas em Comunicação, evento componente do 44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Relações Públicas da UFMA, Mestre em Marketing Estratégico pela UCES e Mestranda do Curso de Comunicação 
do PPGCOM-UFMA de Imperatriz, e-mail: swellen.danuza@ufma.br 
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No entanto, por maior prestígio que a Universidade Federal do Maranhão tenha 

adquirido ao longo de seus 54 anos, há sempre a possibilidade de desenvolver 

estratégias de diálogo e aproximação junto a seus públicos de interesse e que, além 

disso, impactem positivamente em sua imagem organizacional.  

O relacionamento de uma instituição com seus diversos públicos é essencial, 

sendo assim a Universidade Federal do Maranhão, por meio da Coordenação de 

Relações Públicas e Cerimonial (CRPC), da Diretoria de Comunicação (DCOM), 

promove como parte de suas ações de comunicação o Programa de Visitas3 da UFMA.  

O programa busca apresentar a infraestrutura da Cidade Universitária Dom 

Delgado, localizada na cidade de São Luís do Maranhão e, de maneira geral, mostrar as 

diferentes áreas de conhecimento do universo acadêmico para estudantes do 3º ano do 

Ensino Médio das escolas públicas e privadas do estado do Maranhão. 

Dentro das técnicas de comunicação dirigida existem: escrita, oral, 

auxiliar/audiovisual e aproximativa (FORTES, 2003, p. 252). A comunicação dirigida 

aproximativa caracteriza-se como aquela que busca aproximar os públicos, a fim de 

estabelecer um contato mais direto com eles, levá-los para junto da organização e 

proporcionar um melhor entrosamento entre todos. 

A realização de eventos, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte, faz 

parte da comunicação dirigida aproximativa que, segundo Andrade, é um “processo que 

tem por finalidade transmitir ou conduzir informações para estabelecer comunicação 

limitada, orientada e frequente com determinado número de pessoas homogêneas e 

identificadas” (ANDRADE, 1985, p.24). 

 No contexto do Programa de Visitas da UFMA, podemos classificá-lo como um 

tipo de evento demonstrativo ou expositivo e de pequeno porte, uma vez que a média de 

participantes por grupo de visita é de 50 pessoas e o principal objetivo gira em torno da 

apresentação da universidade a este público segmentado, conforme o planejamento e a 

organização logística, em dia específico e previamente agendado, da Coordenação de 

Relações Públicas e Cerimonial. 

Araújo e Quaresma (2014) acreditam que a visita guiada é um mecanismo 

pedagógico capaz de estimular o protagonismo social dos estudantes, inserindo-os em 

um ambiente onde são motivados a desenvolverem suas percepções sensoriais, sociais e 

 
3 Vale a pena ressaltar que devido ao atual contexto da pandemia da Covid-19, a realização do programa 

encontra-se suspensa, visto que a etapa de visitação aos setores só poderia acontecer de forma presencial. 
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estéticas. Buscando pôr em prática este conceito, o Programa de Visitas objetiva, na 

medida do possível, repassar informações relevantes quanto aos cursos de graduação 

ofertados pela UFMA, além de auxiliar na futura escolha profissional destes estudantes 

de forma mais acertada.  

 

2. EVENTOS  

 

Os eventos se consolidam em acontecimentos previamente planejados que 

influenciarão diretamente na imagem organizacional. Segundo Cesca (2008), “(...) 

evento é a execução do projeto devidamente planejado de um acontecimento com o 

objetivo de manter, elevar ou recuperar o conceito de uma organização em seu público 

de interesse” (CESCA, 2008, p. 20). 

Levando em consideração que o trabalho desenvolvido pelo profissional 

de Relações Públicas lida com a possibilidade de coletar informações e percepções de 

seus diferentes públicos, as ações que serão implementadas influenciarão diretamente na 

imagem organizacional tanto para os públicos internos quanto para os públicos externos 

da instituição. A organização e realização de eventos, assim como suas diversas 

atividades e áreas de atuação dentro da comunicação, são essenciais para o 

posicionamento da marca da instituição e da comunicação organizacional.    

Diante da ideia de que os eventos são parte de um sistema de comunicação 

aproximativa, é importante ressaltar que a pesquisa e o planejamento são pré-requisitos 

para a organização e realização dos mesmos. Além disso, para Cesca (2008), de maneira 

abrangente, os eventos podem ser classificados em institucionais ou comerciais, que por 

sua vez se desdobram em eventos folclóricos, políticos, cívicos, religiosos, culturais, 

esportivos, educativos, artísticos, sociais, científicos, entre outros. 

Os eventos têm sempre um objetivo a atingir e para que sejam devidamente 

organizados devem passar por três grandes etapas: planejamento, execução e avaliação. 

Sejam eles com pequeno ou grande número de participantes, dos mais simples aos mais 

complexos, de curta ou longa duração, interno à empresa ou com participação externa, 

todos os tipos de eventos devem passar pelas três etapas da organização, que, se 

realizadas com competência, reduzem a incidência de imprevistos e promovem 

melhores resultados. 
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2.1 Visitas Institucionais 

 

Segundo Cândido Teobaldo de Souza Andrade (1985), as visitas institucionais 

constituem uma política de portas abertas, que visa aproximar a organização de seus 

públicos de interesse. Também conhecidas como open day, as visitas estão classificadas 

como evento institucional educativo.  

De acordo com Gilda Fleury Meirelles (1999), existem dois tipos de visitação: 

política de portas abertas, já mencionada previamente, e visitas especiais que são 

voltadas ao recebimento de autoridades e personalidades, estrangeiras ou não, em 

missões oficiais. Na realidade da Coordenação de Relações Públicas e Cerimonial da 

UFMA, setor responsável pelos eventos institucionais vinculados à Reitoria, há o 

atendimento de ambos os tipos de visitas. Contudo, para fins deste artigo, explanaremos 

apenas sobre as visitas do tipo política de portas abertas, na qual classificamos o 

Programa de Visitas. 

Fortes (2003) afirma que:  

 
As visitas dirigidas compreendem uma parte importante das iniciativas de 

Relações Públicas. Realizá-las requer a identificação perfeita dos públicos, 

com a correta demarcação de um trajeto, complementando com a 

disponibilidade suplementar de transporte e hospedagem, apronto dos locais a 

serem vistos. Incluem-se também no seu planejamento o treinamento dos 

encarregados da recepção para acompanhar os visitantes e a repercussão 

interna e externa da programação (FORTES, 2003, p. 335). 

 
 

Na UFMA, o objetivo principal de realização das visitas consiste em criar ou 

firmar o conceito e a imagem da universidade, e disseminar informações educativas aos 

estudantes que a visitam. Para a realização da visita institucional, faz-se necessário 

observar as seguintes etapas (CESCA, 2008, p. 22): marcar a visita de acordo com o 

interesse da empresa e do visitante; elaboração de roteiro; preparação do local da visita; 

comunicar o acontecimento aos departamentos envolvidos; pessoal treinado; coletar 

informações sobre os visitantes; protocolo e cerimonial adequado; serviços de apoio: 

água, banheiros acessíveis, segurança, etc.; material informativo: folder ilustrativo, 

vídeo, etc.; lembranças (opcional e condicionada aos recursos financeiros disponíveis).  
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3. PROGRAMA DE VISITAS DA UFMA 

 

A escolha do curso de graduação é um passo importante para a construção de um 

futuro profissional, daí surge a preocupação da UFMA em dialogar com seus futuros 

ingressantes. A implantação do Programa de Visitas aconteceu no ano de 2017, 

contudo, desde o início do ano de 2020, encontra-se desativado, período em que ocorreu 

a suspensão das atividades presenciais e início do trabalho remoto, devido à pandemia 

do novo coronavírus.  

A realização do Programa de Visitas da UFMA acontecia de acordo com a 

demanda das escolas, excluindo-se os meses de férias acadêmicas, tendo recebido mais 

de 1500 visitantes, de 18 escolas públicas e privadas do estado do Maranhão, 

aproximadamente 50 alunos por mês ao longo dos 36 meses de atividades. Idealizado e 

desenvolvido pela Coordenação de Relações Públicas e Cerimonial, o público 

participante é composto por estudantes do 3º ano do Ensino Médio e seus professores 

acompanhantes. 

Tomando como base as etapas de planejamento, execução e avaliação dos 

eventos, inicialmente foi feito um planejamento do material a ser utilizado nas visitas. O 

então estagiário da CRPC, Kleo Souza, criou a seguinte marca para o programa: 

 

Figura 01 – Marca do Programa de Visitas da UFMA 

 

 

Fonte: CRPC/DCOM/UFMA 

 

A partir da criação da marca, foi elaborado um folder ilustrativo com 

informações pertinentes aos visitantes, a ser entregue no momento de recepção da visita. 
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Figura 02 – Parte externa do folder do Programa de Visitas da UFMA 

 

Fonte: CRPC/DCOM/UFMA 

 

Figura 03 – Parte interna do folder do Programa de Visitas da UFMA 

 

Fonte: CRPC/DCOM/UFMA 
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Durante a concepção do folder do programa, surgiu a ideia de inserir um QR 

Code que direcionasse ao Guia dos Cursos de Graduação da UFMA para que os 

participantes da visita pudessem ter uma ideia geral de cada um dos cursos que é 

ofertado pela universidade. O guia foi revisado e reeditado antes do folder ser impresso. 

 

Figura 04 – Capa do Guia dos Cursos de Graduação da UFMA 

 

Fonte: CRPC/DCOM/UFMA 

 

Visando otimizar o processo e, também, ter fácil acesso a todas as solicitações, 

pensou-se na melhor maneira de realizar o agendamento das visitas. Para isso, foi 

elaborado um formulário do Google Docs (https://forms.gle/75hQWNXJj9XX9aXD7). 

A partir de então, o procedimento padrão para agendamento de visitas na UFMA ficou 

definido da seguinte forma: manifestação de interesse por parte das escolas; breve 

explicação do objetivo do programa por parte do profissional de Relações Públicas 

responsável; envio do formulário para preenchimento; análise do formulário preenchido 

e início do agendamento junto aos setores de interesse da escola, condicionado à 

disponibilidade dos servidores responsáveis.  

As informações presentes no formulário de agendamento são: 

“Com mais de cinquenta anos de existência, a Universidade Federal do 

Maranhão tem contribuído, de forma significativa, para o desenvolvimento do Estado 

do Maranhão, formando profissionais nas diferentes áreas de conhecimento em nível de 

graduação e pós-graduação. Através do Programa de Visitas, a UFMA abre suas portas 

para as escolas secundaristas e recebe cada futuro estudante desta Instituição com a 

certeza de ajudar na sua escolha profissional. 

 

https://issuu.com/ufmapublicacoes/docs/guia_dos_cursos_de_graduacao
https://forms.gle/75hQWNXJj9XX9aXD7
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[INFORMAÇÕES IMPORTANTES] 

1. As visitas deverão ser agendadas com pelo menos 15 dias de antecedência;  

2. A visita guiada consiste em um tour pela Cidade Universitária Dom Delgado, 

com duração de aproximadamente 4 horas. Durante o trajeto, são fornecidas explicações 

sobre o funcionamento e objetivo de cada Centro de Ensino; 

3. Compõem o roteiro da visita: Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, CEB 

Velho, Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, Edifício Castelo Branco, Centro de 

Ciências Humanas, Centro de Ciências Sociais, Núcleo de Esportes, entre outros 

setores; 

4. Durante a visita serão realizadas paradas em setores relacionados às grandes 

áreas de ensino da UFMA; 

5. Não será permitida a participação de visitantes trajando shorts, bermudas e/ou 

camisetas; 

6. As visitas são realizadas com grupos de, no máximo, 50 pessoas”. 

 

A maioria das perguntas contidas no formulário são obrigatórias, a fim de ser 

possível obter informações relevantes para a elaboração do roteiro mais adequado à 

escola solicitante. Dentre as perguntas, temos: 1. Escola solicitante; 2. Endereço; 3. 

Diretor da Escola; 4. Responsável pela solicitação; 5. Sugestão de duas datas para visita; 

6. Horário; 7. Quantidade de alunos; 8. Dentre os visitantes, alguém possui dificuldade 

de locomoção? Especifique; 9. Objetivo da visita; 10. Áreas que gostaria de visitar. 

Dando continuidade à etapa de planejamento, após o recebimento do formulário 

de agendamento de visitas e verificação junto aos setores que serão visitados, elabora-se 

o roteiro final da visita (modelo no apêndice). Segue abaixo uma exemplificação: 

 

Tabela 01 – Esquema de roteiro do Programa de Visitas da UFMA 

Horário Local Responsável nos setores 

7h Chegada e café da manhã LIVRE 

 

8h 

Auditório do CCH 

Apresentação + Vídeo + fala da Proen 

 

Swellen + João - Deoac/Proen  

9h TV UFMA / Rádio Universidade  

 

Jean - TV 

Juliana – Rádio 
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10h 

Ilha da Ciência / Laboratório de 

 Produtos Naturais 

Ilha - Profª. Ivone   

LPN - Aglaete  

 Tour (no ônibus do grupo)  

11:30h Núcleo de Esportes (ônibus) Otávio – presidente do CA de 

Ed. Física  

12h 

 

Almoço no Restaurante Universitário  

Fonte: CRPC/DCOM/UFMA 

 

Iniciando a etapa de execução do evento, no dia da visita, o grupo responsável é 

composto pela profissional de Relações Públicas que coordena o Programa de Visitas, 

acompanhada de dois estagiários da Coordenação de Relações Públicas e Cerimonial. 

Além deles, é indispensável a parceria dos servidores da Pró-reitoria de Ensino (Proen), 

que no momento inicial com os visitantes, esclarecem eventuais dúvidas relacionadas às 

formas de ingresso na universidade; e dos servidores dos setores que serão visitados, 

estes, por sua vez, variam em cada visita, pois estão condicionados aos objetivos 

indicados pela escola que fará a visitação. De qualquer forma, os roteiros buscam 

contemplar setores das diferentes áreas do saber, tais como: Ilha da Ciência, TV UFMA, 

Rádio Universidade FM, Casa da Justiça, Núcleo de Esportes, Clínica Escola de 

Odontologia, laboratórios de Artes e de Engenharias, entre outros. 

A equipe da CRPC que conduzirá a visita possui o roteiro em mãos para que seja 

possível administrar as atividades previstas da melhor forma possível e dentro dos 

horários estabelecidos. É importante ressaltar que todos os estagiários da CRPC são 

estudantes do curso de Comunicação Social, habilitação em Relações Públicas, da 

UFMA, o que permite que os mesmos tenham uma sensibilidade ainda maior quanto à 

condução deste momento.  

Para cada visita, um novo roteiro é elaborado. No entanto, a organização dos 

horários segue basicamente a mesma estrutura. Caso aconteça no turno matutino, a 

visita tem início às 8h, em algum auditório da UFMA, agendado previamente. A 

coordenadora do Programa de Visitas dá as boas-vindas e realiza uma apresentação 

geral sobre a universidade e em seguida um representante da Proen esclarece eventuais 

dúvidas sobre as formas de ingresso. Às 9h, o grupo visitante é dividido em dois, pois 

os lugares visitados não comportam mais de 25 pessoas por vez, e visitam 
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simultaneamente dois setores diferentes, por 30 minutos cada grupo.  Às 10h acontece o 

mesmo em mais dois espaços, para que às 11h todos os estudantes tenham visitado 

quatro setores da universidade. Por se tratar de um campus muito grande, é realizado um 

tour no ônibus em que a escola se desloca até a UFMA e os guias mostram os locais de 

acordo com o mapa que está no folder do Programa de Visitas, entregue anteriormente. 

Às 11:30 o grupo todo visita o Núcleo de Esportes e em seguida é direcionado à fila do 

Restaurante Universitário para que vivenciem mais uma experiência da vida de um 

estudante da UFMA. Nesse momento, a equipe da CRPC se despede e a visita é 

encerrada. A mesma organização do tempo é feita para uma visita do turno vespertino.   

 

Figura 06 – Estudantes do Centro Educacional São Francisco de Assis visitando a 

TV UFMA 

 
Fonte: CRPC/DCOM/UFMA 

 

 

Figura 07 – Estudantes do Centro de Ensino Gervásio Protásio dos Santos, 

município de Cururupu, visitando a Central Analítica do Departamento de 

Química da UFMA 

 
Fonte: CRPC/DCOM/UFMA 
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A última etapa relacionada à avaliação do Programa de Visitas não foi 

devidamente planejada quando o programa teve início. Nenhum instrumento de 

avaliação foi aplicado até o momento com os participantes, visto que corresponderia a 

mais um investimento financeiro, com a impressão de questionários e disponibilização 

de pessoal para tabulação constante dos dados ao final de cada encontro. 

Desafortunadamente, este cenário não pareceu ser favorável para a realidade de trabalho 

da Coordenação de Relações Públicas e Cerimonial naquele momento. 

No entanto, isso não significa que a avaliação não tenha acontecido, ainda que 

de maneira empírica junto aos participantes no momento da execução da visita, uma vez 

que a resposta dos mesmos sempre foi muito favorável em todos os eventos realizados. 

Além disso, a CRPC recebeu vários feedbacks positivos através de matérias divulgadas 

em sites, programas de TV locais e, até mesmo, mensagens dos professores no 

Whatsapp. Para exemplificar, elencamos algumas das notícias relacionadas ao Programa 

de Visitas da UFMA que foram veiculadas: “Programa de Visitas leva alunos do ensino 

médio a vários espaços da UFMA”, “Estudantes secundaristas conhecem instalações da 

UFMA”, “UFMA promove visitas para estudantes do ensino médio” e “Estudantes da 

Fundação Bradesco de Pinheiro conhecem a UFMA por meio do Programa de Visitas”. 

Tendo em vista o valor desta etapa, a solução pensada a fim de avaliar a 

eficiência da atividade é a elaboração de um questionário no Google Forms. O 

formulário on-line seria compartilhado com o professor responsável pelo agendamento 

da visita e os alunos participantes, e a tabulação já aconteceria de forma automatizada. 

As perguntas pensadas para compor o mesmo são: 1. Você gostou de conhecer melhor a 

Universidade Federal do Maranhão? 2. Qual espaço que você mais gostou de visitar? 3. 

Você gostaria de estudar aqui futuramente? 4. Qual curso você gostaria de fazer? 5. 

Você tem algum elogio ou sugestão de melhoria?  

Acreditamos que com a implantação da etapa de avaliação, poderemos verificar 

se o planejamento e a execução foram executados de maneira satisfatória, além de 

mensurar de forma mais apropriada os resultados obtidos.  

 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da exposição acerca do estudo de caso do Programa de Visitas da 

UFMA, é possível perceber que este tipo de evento é ideal para a criação de elos entre a 

https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=49446
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=49446
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=49491
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=49491
https://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-maranhao/2017/06/ufma-promove-visitas-para-estudantes-do-ensino-medio
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=52640
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=52640
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instituição e seus públicos de interesse, nesta pesquisa representados pela Universidade 

Federal do Maranhão e estudantes do 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas e 

privadas do Estado do Maranhão. 

O Programa de Visitas da UFMA é uma forma de acolher e aproximar a 

Universidade das escolas do Estado, apresentando as estruturas, serviços e profissionais 

que compõem a instituição. Observou-se que a visita guiada contribuiu para que os 

participantes conhecessem mais sobre a estrutura física da universidade, bem como suas 

grandes áreas de conhecimento. Além disso, a visita estimulou a interação dos 

estudantes com os técnicos, professores e universitários da UFMA, com os quais 

tiveram contato, atingindo, dessa forma, os objetivos preestabelecidos no que diz 

respeito a propor um entendimento mais abrangente sobre o ingresso na universidade e 

ao auxílio dos futuros acadêmicos na escolha da profissão. 

Tendo em vista que as visitas institucionais precisam ser organizadas, 

executadas e coordenadas de forma eficaz, concluímos que as etapas de planejamento e 

execução têm sido cumpridas de forma efetiva, entretanto, notou-se uma deficiência 

quanto à etapa de avaliação do programa. Com base nisso, buscaremos elaborar um 

formulário de avaliação para aplicar ao final das visitas que acontecerão nos anos 

posteriores. 
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