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RESUMO 

 

O Projeto experimental, em formato de fotolivro, busca resguardar a memória 

institucional do Programa de Visitas para os Públicos Interno e Externo da Universidade 

Federal do Amazonas que, neste ano de 2019, completa mais de uma década de 

existência e de prestação de serviço à sociedade. Além de abordar sobre a sua influência 

no processo de fortalecimento da imagem da Universidade. Para tanto, a pesquisa teve 

como embasamento teórico os parâmetros da comunicação institucional, perpassando o 

uso dos veículos de comunicação como a fotografia e as visitas dirigidas. Os recursos 

metodológicos aplicados foram entrevistas, coleta de depoimentos e análise de 

questionários, os quais reuniram informações que compõe a narrativa visual do projeto.  
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ABSTRACT 

 

The experimental project, in a booklet format, seeks to safeguard the 

institutional memory of the Visits Program for the Internal and External Publics of the 

Federal University of Amazonas, which in this year of 2019, completes more than a 

decade of existence and provides service to society. Beyond to discussing the influence 

in the process of strengthening the representation of the University.  Accordingly, the 

research had as theoretical foundation the parameters of the institutional 

communication, crossing the use of communication vehicles such as photography and 

guided visits.  The methodological resources applied were interviews, collection of 

statements and analysis of questionnaires, which gathered information that composes 

the visual narrative of the project. 
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INTRODUÇÃO  

 

As instituições são percebidas, lembradas e narradas de inúmeras maneiras pela 

sociedade, de forma que a sua história também é resultado da reunião da história e da 

contribuição de cada pessoa que a compõe, ou seja, como fruto da memória individual 

ou coletiva. 

Sob esse aspecto, a imagem institucional é criada a partir da representação de 

todos os feitos de valor de uma instituição, sendo trabalhada por meio das funções e das 

atividades de relações públicas que buscam conquistar e manter a credibilidade de uma 

instituição, assegurando a projeção de uma imagem positiva.  

A construção de uma imagem positiva no âmbito organizacional resulta da soma 

dos elementos organizacionais, como a missão, a visão, os valores, as políticas e a 

filosofia adotados, estando estes alinhados aos instrumentos da comunicação 

institucional que são desenvolvidos ao longo dos anos. 

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM), enquanto uma das instituições 

de ensino superior pública mais longevas do país, tem entre as suas finalidades 

promover a divulgação aberta das suas ações à população, visando à difusão das 

conquistas e dos benefícios resultantes da pesquisa científica e tecnológica geradas na 

Instituição.  

Para tanto, é necessário um conjunto de ações que permitam a aproximação e o 

conhecimento dessas conquistas e benefícios pela sociedade que, por sua vez, é 

composta por diversos atores sociais. Pensando em atender a essa demanda, foi 

instituído o Programa de Visita Institucional para os Públicos Externo e Interno.  

O Programa VIP surgiu em 2008 como um projeto de extensão e mais tarde, em 

2012, tornou-se um programa de extensão. Representa um primeiro contato entre 

futuros alunos com o universo acadêmico, mostrando o funcionamento e a dinâmica de 

uma instituição de ensino superior pública, além de apresentar à sociedade como um 

todo o que está sendo produzido pela comunidade universitária.   

Mediante a questão, o presente projeto tem como objetivo geral produzir um 

fotolivro sobre a memória do Programa de VIP, que está há mais de uma década 

dedicado à prestação de serviço à sociedade.  O estudo também se propõe a abordar 

sobre a sua influência no processo de fortalecimento da imagem da UFAM. 
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Os primeiros passos em direção ao estudo da memória e da imagem institucional 

figuram no plano da relação entre a comunicação e a fotografia, tema do primeiro 

capítulo, que discorre sobre o advento da fotografia e como esta conquistou espaço 

junto à comunicação nas instituições, como elemento capaz de registrar e conservar 

momentos da sua história. 

O segundo capítulo versa sobre a forma como a comunicação institucional atua 

na construção da identidade e na manutenção de uma imagem positiva perante a opinião 

pública, alinhadas aos outros atributos que norteiam as atividades institucionais, 

incluindo as ações planejadas e dirigidas aos públicos internos e externos da 

organização. 

Na condição de veículo de comunicação dirigida aproximativa, as visitas 

programadas incluem o rol de atividades que permitem estabelecer relações pessoais 

diretas entre a instituição e seus públicos, possibilitando que conheçam o seu 

funcionamento in loco, gerando um novo olhar sobre o que a ela faz e produz.  

Como elemento central de estudo no terceiro capítulo, a memória institucional é 

apresentada como a soma das percepções individual e/ou coletiva dos protagonistas que 

contribuem para gerar um sentimento de pertença dentro das instituições, sendo a partir 

dessas relações de experiências que se forma a base de sustentação da memória 

institucional. 

Após os três primeiros capítulos discorrerem sobre os parâmetros sob o qual o 

projeto se legitima, no quarto capítulo é descrita a estrutura de composição do fotolivro 

dividida em três etapas: (1) Absorção; (2) Constituição, e (3) Produção. E, por fim, as 

considerações que buscam não pôr fim a pesquisa, mas permitir que muitas outras 

surjam a partir desta. 
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1. COMUNICAÇÃO E FOTOGRAFIA 

1.1 A fotografia como fonte de informação 

A câmera fotográfica, classificada tecnicamente como um dispositivo de 

sensoriamento remoto, tem acompanhado o homem por onde quer que ele tenha se 

aventurado, servindo como aparato para a captação de imagens e conservação do 

registro de momentos que lhe despertem o interesse. 

Seja para a documentação da vida familiar, como meio de divulgação dos fatos, 

como expressão artística ou ainda como instrumento de pesquisa científica, a fotografia 

tem sido utilizada para capturar fragmentos da realidade, registrar as trajetórias e as 

realizações da experiência humana, representando a perpetuação de um momento. 

(KOSSOY, 2001). 

O fenômeno de popularização da fotografia como produto de consumo expandiu 

o mercado fotográfico, impulsionado também pela evolução tecnológica, que 

possibilitou melhorias na qualidade das imagens produzidas, na agilização das etapas do 

processo de produção, bem como na redução de custos, ocasionando um impacto social.  

O advento da fotografia foi fundamental enquanto possibilidade inovadora de 

conhecimento do mundo, deixando de ser apenas um objeto de expressão contemplativa 

para assumir um papel como fonte de informações no registro e na transmissão dos 

fatos. A fotografia trouxe um novo método de aprendizado dos hábitos e fatos no qual o 

mundo tornou-se portátil e ilustrado.  

 

1.2 A fotografia como aliada da história e da memória institucional  

 

O novo contexto tecnológico também trouxe mudanças no âmbito da 

comunicação institucional. No que tange às instituições, a fotografia auxiliou na criação 

de documentos para a história, preservando a memória dos seus eventos, dos seus 

personagens, dos seus cenários e das suas transformações. Isso porque, desaparecidos os 

cenários, os personagens e os monumentos, ficam os registros como os documentos e a 

fotografia. 

Com o passar do tempo, a fotografia foi conquistando o status de documento, 

pois fornece informações visuais que auxiliam na compreensão do passado em seus 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
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múltiplos aspectos. E as instituições que guardam esse tipo de documentação entendem 

a importância da imagem enquanto fonte de informação histórica. (KOSSOY, 2001).  

Toda fotografia retrata uma história, por isso o registro fotográfico como um 

resíduo do passado estimula no indivíduo suas lembranças e o leva a rememorar fatos 

vividos ao refletir sobre a sua trajetória ou história de vida. Felipe e Pinho discorrem 

sobre esse assunto:  

 

A fotografia fornece informações para que o passado seja atualizado no 

presente. Permite também um melhor entendimento do que se passou na 

história, como guerras, desastres naturais. Ao se deparar com fotografias 

desses acontecimentos, se pode ver os detalhes, que muitas vezes os textos 

não seriam capazes de narrar. É o conteúdo, a imagem congelada, uma cópia 

fiel que a torna mecanismo da memória individual, coletiva e social. A 

fotografia toca cada um à sua maneira, é objeto de construção social, 

mediação cultural e fonte histórica. (FELIPE; PINHO, 2018, p. 96). 

 

Como suporte à história oral, a fotografia se apresenta como “disparadora de 

gatilhos da memória” (BONI, 2014, p.68), recuperando lembranças e relatos, 

multiplicando a memória e dando precisão às narrativas dos personagens.  

Ainda que a fotografia seja um elemento revelador do passado, o seu lugar como 

aliada da história deve partir da interpretação dos aspectos ocultos e ir além da cena 

registrada. Na concepção de Kossoy (2001), a fotografia como instrumento de apoio à 

linguagem escrita somente cumpre sua função de decodificação de informações quando 

há um mergulho no momento histórico, pois a imagem sendo passível de manipulações, 

costuma ser vista com restrições e resistência frente à tão marcada tradição escrita. 

O profundo conhecimento da história institucional por parte dos públicos reforça 

vínculos e cria empatia com a trajetória institucional, além de inspirar pessoas a 

redescobrirem valores e experiências obtidas por meio das mudanças enfrentadas ao 

longo do tempo, conforme asseveram Felipe e Pinho: 

 

É no contexto das mudanças sociais que se deve preservar a memória das 

instituições. Preservar o que passou para construir um futuro com identidade. 

Nesse sentido, as fotografias servem como documento para auxiliar na 

construção da memória institucional, juntamente como outros documentos e 

com a participação dos membros que constituem a instituição. (FELIPE; 

PINHO, 2018, p. 96). 
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A recuperação e a manutenção da memória institucional não se resumem ao 

simples fato de organizar álbuns fotográficos, significa utilizá-la como referência para o 

caminho futuro da instituição, considerando aspectos que ela acredita ser e como deseja 

ser lembrada pela sociedade.  

 

1.3 O uso da fotografia como recurso visual na comunicação  

Com um cenário que exige cada vez mais interação das instituições com os seus 

públicos, o ato comunicativo passou a empregar instrumentos capazes de transmitir suas 

mensagens, somadas ao conjunto de diferentes produções que irão compor e agregar 

valor ao exercício de fortalecimento da sua imagem institucional. 

Na comunicação esses instrumentos capazes de produzir mensagens que 

estimulem efeitos no público são denominados de veículos escritos, orais, 

aproximativos e auxiliares. Segundo Ferreira (2004, p. 73), “cabe à comunicação 

dirigida a elaboração da mensagem eficiente, eficaz e apta a produzir efeitos desejados 

no público receptor”. Sendo de natureza complementar, a comunicação dirigida auxiliar 

dá suporte para que a instituição “realize os registros de sua história e dos seus 

processos de trabalho”. (FORTES, 2003, p. 301).  

Os veículos auxiliares compreendem os recursos visuais, tais como cartazes, 

diagramas, desenho animado, exposição, filmes, marca, mapas, mural, fotografias etc., 

que representam suma importância e aplicação na comunicação escrita, oral e 

aproximativa.  

A proposta dos recursos visuais é o de apelar ao sentido da visão e, dessa forma, 

as exibições desses tipos de instrumentos têm feedback imediato, além de facilitar o 

processo de integração e de distribuição de materiais para a consulta direta. No caso das 

fotografias, elas podem ser aproveitadas individualmente ou incorporadas em materiais 

com diferentes formatos que contemplam um amplo programa de informações. 

A despeito do emprego da fotografia como recurso auxiliar dos veículos de 

comunicação, é válido considerar o que declaram Borges, Rodrigues e Coltro (2015, p. 

22) ao citarem que “o fotógrafo precisa ter essa consciência e saber que há um olhar e 

uma elaboração estética na construção da imagem fotográfica construída por ele”, no 

qual, a fotografia irá comunicar por meio de mensagens não verbais.  
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A representação das experiências por meio do registro fotográfico revela como a 

percepção e o olhar são uma interpretação individual da realidade, pois a tomada de 

consciência de fatos, objetos e pessoas cria um sentido conforme o grau de importância 

que lhe é atribuído. Sendo assim, a percepção é algo criada paulatinamente a partir da 

imagem que se tem de determinada instituição. 
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2. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

2.1 Imagem e identidade institucional 

 

Como ponto de partida para a compreensão da importância do resgate da 

memória institucional, faz-se necessário trabalhar dois pilares básicos, que são a 

imagem e a identidade institucional. 

A partir do início da década de 1980, as organizações passaram a compreender a 

necessidade de manter uma comunicação que não fosse direcionada apenas aos 

resultados quantitativos, mas que também incluísse no seu processo comunicacional a 

sociedade. 

Com a transformação do pensamento por parte da própria sociedade, que exigia 

mais transparência em relação às atividades desenvolvidas pelas organizações, a 

preocupação com a formação da opinião pública passou a ser um elemento central nas 

estratégias das ações de comunicação. 

A relação entre as organizações e a opinião pública ganhou novos contornos no 

Brasil a partir do pioneiro trabalho da Rhodia
1
, em 1985, com a noção da política de 

“Portas Abertas”, adotando uma postura de diálogo aberto com a comunidade, buscando 

manter um relacionamento com o mundo externo, além das suas próprias fronteiras. 

(VALENTE; NORI, 1990). 

Isso representou um marco para a comunicação no país no qual diversas 

instituições passaram a se preocupar com a sua imagem perante a opinião pública, 

entendendo que a comunicação é a melhor ferramenta para uma organização se 

aproximar e se relacionar com os seus diferentes públicos. 

O conceito de comunicação deixaria de ser apenas de guardiã de sua boa 

imagem para se tornar um composto de ações permanentes e integradas que objetiva o 

fortalecimento de suas mensagens institucional, mercadológica e corporativa. 

                                                           
1
 A Rhodia, empresa do Grupo Solvay, está presente no Brasil desde 1919. A aplicação dos seus produtos 

e tecnologias atendem a múltiplos mercados, como: automotivo, cuidados pessoais e domésticos, 

eletroeletrônico, têxtil, calçados, energia e meio ambiente, óleo e gás, aeronáutico, alimentos, 

agroquímico, tintas e vernizes, papel e celulose etc. A Rhodia também é reconhecida por um conjunto 

de práticas de gestão nas áreas de qualidade, segurança, meio ambiente, excelência operacional e 

relacionamento com a comunidade. Fonte: <https://www.rhodia.com.br/pt/company/sobre-o-grupo/a-

rhodia-no-brasil/index.html>. Acesso em: 15 set 2018.   

 

https://www.rhodia.com.br/pt/company/sobre-o-grupo/a-rhodia-no-brasil/index.html
https://www.rhodia.com.br/pt/company/sobre-o-grupo/a-rhodia-no-brasil/index.html
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Dessa maneira, o trabalho de relações públicas visa a administrar 

estrategicamente o relacionamento com os distintos públicos em sinergia com todas as 

outras modalidades comunicacionais, responsáveis pela construção do discurso 

institucional, devendo “agregar valor ao negócio das organizações e contribuir para criar 

um diferencial no imaginário dos públicos”. (KUNSCH, 2003, p. 167).  

Sendo a imagem institucional a representação de todos os feitos de valor de uma 

instituição perante a sociedade, para Pinho (2012, apud NOGUEIRA, 1985), é por meio 

das funções e das atividades de relações públicas que se busca conquistar e manter a 

credibilidade e a aceitação de uma organização diante dos seus públicos, assegurando a 

criação e projeção de uma imagem institucional positiva.  

A identidade institucional, por sua vez, é a expressão que confere personalidade 

do que se considera ideal para a organização. Conforme Gaio (2006), o conceito de 

identidade é o resultado de símbolos e imaginários expressos pela própria cultura e pela 

imagem organizacional. 

Os conceitos de imagem sintetizam o termo como sendo aquilo que passa no 

imaginário dos públicos, e a identidade como aquilo que a instituição é, faz e diz. Para 

Kotler e Fox (1994), a imagem representa a soma de crenças, ideias e impressões que 

uma pessoa tem de um objeto, podendo variar amplamente de pessoa a pessoa. Na 

perspectiva de Torquato (2015), a identidade corporativa refere-se aos valores básicos e 

às características atribuídas a uma corporação pelos seus membros, públicos internos ou 

externos.  

Assim, a comunicação institucional atua na construção e na manutenção da 

imagem e da identidade organizacional positivas em conjunto com os atributos, como a 

missão, a visão, os valores e a filosofia delineados pela organização, buscando 

influenciar de maneira político-social a sociedade onde está inserida. (KUNSCH, 2003). 

Esse trinômio está centrado em questões sobre o que a instituição faz, o que deseja ser e 

sobre aquilo em que acredita e valoriza. 

Estando a identidade institucional baseada naquilo que se acredita ser como 

certo e adequado, Morgan (1996) entende que as organizações também são realidades 

socialmente construídas, são culturas. Possuem ideias, valores, normas, crenças e 

padrões de significados que em conjunto orientam a vida das organizações.  
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A imagem institucional deve estar alinhada com a proposta da política de 

comunicação que, conforme Bueno (2009), é entendida como um processo articulado de 

definição de valores, objetivos, diretrizes, normas e estruturas, que tem como finalidade 

orientar o desenvolvimento de ações, de estratégias e de produtos de comunicação para 

uma organização visando o seu relacionamento com os diversos públicos de interesse, 

representando mais que uma mera intenção, ou seja, um compromisso.  

Por isso, é importante que haja sinergia entre os valores estabelecidos pela 

política de comunicação e a cultura da organização, caso contrário, podem vir a 

desencadear crises, conflitos e exposições negativas de sua imagem. 

Observando o cenário das instituições de ensino superior, Kotler e Fox (1994) 

consideram que todas têm interesse em conhecer suas “imagens” para assegurar-se de 

que elas são refletidas de maneira precisa e favoravelmente, pois os públicos que têm 

imagem negativa de uma instituição vão evitá-la ou desprestigiá-la mesmo que ela seja 

de alta qualidade. 

Nesse sentido, a imagem institucional se apresenta como um atributo subjetivo 

quando a identificação das diferenças entre os serviços ou produtos educacionais não 

são tão perceptíveis, por isso, a importância de a comunicação passar a dirigir o olhar 

para o processo histórico da construção da imagem institucional (NASSAR, 2008). O 

autor assevera ainda que os elementos fundamentais para a construção da imagem 

organizacional, ou seja, pessoas, símbolos e marcas, rituais, filosofia, valores, crenças, 

produtos, serviços etc., são consolidados ao longo da sua história.  

Muito embora o processo de ingresso nas instituições de ensino públicas ou 

privadas não sejam da mesma forma, fazendo com que as instituições desenvolvam 

diferentes estratégias para atender aos seus objetivos, o trato com a imagem e a 

reputação perante a opinião pública são de igual importância e relevância em ambos os 

casos.  

Cada público é marcado pelas diferenças nos objetivos e nas expectativas que 

têm em relação à instituição, e é justamente a partir da postura como as instituições se 

apresentam que os públicos formam opiniões sobre elas.  

Paralelamente à discussão sobre imagem e identidade, outra categoria que se 

estabelece no âmbito institucional é o conceito de reputação. A reputação está 

diretamente ligada em ter a imagem da instituição associada à uma opinião de 
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confiança. Entretanto, para Kotler (1994, apud Garvin, 1980), a qualidade real de uma 

instituição é menos importante que seu prestígio ou reputação porque é sua excelência 

percebida que, de fato, orienta as decisões de potenciais alunos. 

São as percepções individuais, as experiências e as vivências dos indivíduos que 

constituem a imagem institucional, de modo que, sob a perspectiva de França (2008), a 

importância dessa relação com os públicos é essencial, isso porque são eles que 

constroem a imagem e a marca de determinada organização, além disso, são essenciais 

no desenvolvimento das estratégias operacionais e legitimam suas atividades e 

negócios. 

Na visão de Ribeiro e Bastos (2015), a imagem institucional contribui para o 

posicionamento das universidades em rankings que indicam a qualidade do ensino 

oferecido, produzindo efeito no plano nacional e até mesmo internacional. O bom 

desempenho das universidades ajuda a agregar valor à imagem institucional, 

contribuindo para a captação de recursos essenciais ao seu funcionamento, como bem 

expõem Ribeiro e Bastos:  

 

[...] no que diz respeito à captação de recursos, a disputa é cada vez mais 

intensa, pois o desempenho institucional é levado em consideração na 

distribuição dos recursos, sempre inferiores ao necessário para a manutenção 

das universidades. Se por um lado, as universidades ainda não precisam se 

preocupar tanto com a captação de alunos, devem se empenhar, cada vez 

mais fortemente, em captar recursos e, neste particular, a imagem 

institucional, embora não determinante, é um fator importante para a 

avaliação das universidades. (RIBEIRO; BASTOS, 2015, p. 4). 

 

Outro aspecto a ser considerado diz respeito ao interesse público frente aos 

assuntos recorrentes no universo acadêmico. Uma vez que as universidades públicas 

federais são instituições mantidas pelo Poder Público Federal o cidadão tem o direito de 

saber como são aplicados os recursos públicos. Duarte (2012, p.68) considera que 

“quaisquer instituições, ao lidar com o interesse público, devem fazer esforços para se 

adaptar às possibilidades do cidadão”, promovendo uma comunicação que envolva 

informação e interação. 
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Nesse sentido, à luz da Comunicação Pública, as informações
2
 institucionais 

referentes ao papel, às políticas, às responsabilidades e ao funcionamento das 

organizações são ligadas à projeção da imagem e à consolidação de sua identidade. 

 

2.2 Marca institucional 

 

O conjunto dos efeitos que uma boa imagem gera perante os públicos apresenta-

se como um dos principais bens intangíveis de uma organização, sendo elevado por 

meio de investimento na marca corporativa.  

O papel da marca corporativa, também denominada marca institucional ou 

organizacional, contribui para agregar valor aos produtos e aos serviços de uma 

organização que, por sua vez, dependem da capacidade desta em transmitir uma imagem 

de rigor, eficácia e confiança. (GAIO, 2006).  

A gestão da marca envolve a seleção de atributos da identidade da organização, 

traduzindo-os e comunicando-os a todos os seus públicos, evidenciando valores que a 

diferencie da concorrência.  

Nesse sentido, para garantir a implementação da marca organizacional e da boa 

imagem “as relações públicas podem empreender um conjunto de atividades dirigidas 

aos públicos internos e externos da organização”. (GAIO, 2006, p. 209).  

As visitas programadas integram a relação das atividades dirigidas e podem 

contribuir para que os públicos vinculados à organização conheçam o seu 

funcionamento, gerando um novo olhar sobre o que a ela faz e produz.  

 

2.3 Visitas Dirigidas 

Uma vez presentes na sociedade, as organizações necessitam de comunicações 

eficazes para informar aos seus públicos sobre as suas atividades e sondar como são 

vistas. 

                                                           
2
 O autor faz uma relação a título de comparação das tipologias informativa, classificando-as em: 

informações institucionais, informações de gestão, de utilidade pública, de interesse privado, 

mercadológicos, de prestação de contas e dados públicos. Fonte: OLIVEIRA, Aline Meneguini de. 

Comunicação Pública e Relações Públicas: sintonia a favor do cidadão. Universidade Estadual Júlio de 

Mesquita Filho – UNESP, Bauru. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/oliveira-aline-

comunicacao-publica-e-relacoes-publicas.pdf> Acesso em: 23 maio 2019. 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/oliveira-aline-comunicacao-publica-e-relacoes-publicas.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/oliveira-aline-comunicacao-publica-e-relacoes-publicas.pdf
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Sob esse aspecto, as visitas dirigidas têm como objetivo oferecer conhecimento 

sobre o funcionamento, os serviços e/ou produtos disponibilizados de uma organização. 

Segundo Duarte (2003), as visitas também constituem um eficiente meio de aproximar 

os jornalistas da organização, estimulando o acesso às fontes e aumentando o 

conhecimento sobre ela.  

Dessa maneira, o emprego das visitas dirigidas, na condição de veículo de 

comunicação dirigida aproximativa, permite estabelecer relações pessoais diretas entre a 

organização e seus públicos (FORTES, 2003 apud ANDRADE, 1996), inclusive 

conhecê-los pessoalmente.  

As visitas dirigidas compreendem uma série de procedimentos que, de acordo 

com Fortes (2003), envolvem: o planejamento dos esquemas de precedência e de 

lugares; fixação do comportamento e das atitudes pessoais; preparação dos roteiros; 

providências quanto aos recursos materiais e humanos; confecção de materiais 

impressos.  

Quanto aos tipos de modalidades, Fortes (2003) considera que as visitas podem 

ter como origem: 

 Recebimento de pedidos: por meio de autorização e com planejamento da 

visita; 

 Visitas estimuladas: mediante o envio de convites, com roteiro de visita 

esquematizado; 

 Programações especiais de visitação pública: quando a organização fica à 

disposição dos grupos, sem um percurso fechado; 

 Rotina de visitas à empresa: roteiro simples com dia e horário marcados, sem 

convites ou previas solicitações; 

 Atendimento de caravanas: recebimento de grupos de visitantes; 

 Visitas a familiares de funcionários: realizadas em ocasiões especiais ou datas 

festivas, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal etc. 

Como mecanismo de interação com a realidade institucional, as visitas buscam 

mostrar os valores que orientam as suas ações e o seu compromisso com a 

responsabilidade social.   
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3. MEMÓRIA INSTITUCIONAL 

3.1 Responsabilidade histórica 

Frente às significativas transformações que ocorreram no pensamento e nos 

objetivos das organizações, a memória institucional passou a ser vista como uma nova 

ferramenta de comunicação no caminho da responsabilidade histórica. 

A memória é definida como a capacidade humana de armazenar informações e 

fatos ocorridos por meio de experiências ouvidas ou vividas, que conta com o auxílio de 

registros documentais como a fotografia, por exemplo, a qual remete à recordação de 

um momento vivido e, mesmo que inconscientemente, é portadora de emoções. 

(FELIPE; PINHO, 2018). 

Embora a memória represente um fenômeno individual e íntimo, segundo Pollak 

(1992), é possível que seja entendida também como um fenômeno coletivo e social, na 

qual existe uma ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o sentimento 

de identidade. Destarte, Le Goff (2013) pondera que a memória é um elemento 

essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva.  

A memória institucional busca manter e propagar os fatos que ocorreram durante 

todo o trajeto das instituições, em que o passado e o presente se tornam fundamentais 

para o futuro. Dessa forma, Felipe e Pinho (2018) consideram que a preservação e a 

disseminação da memória é algo que não pode ser ignorado, não somente pelo o 

indivíduo, mas também por grupos sociais e nas instituições.  

O aprendizado é uma das habilidades que uma organização precisa desenvolver 

para identificar fatores que lhe levaram a conquistar realizações. A visão de Geus 

(1998) em relação à uma organização com sobrevida organizacional longa e próspera, é 

que esta desenvolveu na sua essência a capacidade de antevisão. E, para adquirir esse 

tipo de aprendizado, ela precisa ver com sensibilidade e clareza o que está acontecendo 

em seu meio ambiente. 

Diante disso, a relação entre história, memória, comunicação e relações públicas 

vem, segundo Nassar (2008), desde o tempo da Segunda Guerra Mundial, quando as 

organizações procuraram restabelecer um processo de purificação de suas imagens e de 

suas reputações comprometidas por ações passadas. Para o autor,  
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é esta a dimensão ligada à construção da cultura e da identidade 

organizacional que interessa aos estudos das relações públicas, por terem 

como componente o conjunto de símbolos, comportamentos e processos de 

comunicação que desenham a personalidade e imagem corporativa.  

(NASSAR, 2008, p.128-129).  

 

Dessa maneira, uma organização com uma boa memória institucional tem mais 

chance de enxergar as mudanças sociais e agir com presciência. O vínculo entre o 

campo da história institucional e da comunicação está na necessidade de demonstrar a 

importância do autoconhecimento, desde a sua origem, registrando as suas operações, 

suas ações, suas responsabilidades e seu legado para com o meio ambiente onde está 

inserida. Além do mais, visa a cumprir a função de manter o relacionamento construído 

com os envolvidos ao longo da sua trajetória, participantes e protagonistas das suas 

realizações.  Ainda de acordo com Nassar:  

 

Uma dada história é uma narrativa individual, social ou organizacional 

estruturada a partir de memórias individuais, sociais ou organizacionais. 

Assim ela é uma narrativa possível de muitas outras narrativas. O importante 

é entendermos que essa construção é alicerçada naquilo que foi (ou é) 

relevante para cada indivíduo, o grupo ou a organização. O que daí se coleta 

constitui a memória. (NASSAR, 2008, p.111). 

 

O conjunto dessas experiências aliadas à reputação institucional é que irão 

formar os pilares históricos que um dia serão contados. Mas para isso é necessário ter 

um amplo conhecimento do material que as organizações oferecem e como foram 

fundamentais para a resolução de problemas no passado. 

Nesse aspecto, a atividade comunicacional se apresenta como um recurso 

utilizado para dar contornos e significados à gama de elementos de natureza material, e 

até mesmo imaterial, acumulados nas organizações e que representam, em menor ou 

maior escala, parte integrante da identidade histórica de um país. 

 

3.2 Protagonistas da memória institucional 

 

Uma dada história é uma narrativa estruturada a partir das experiências 

individual, coletiva e social. De acordo com Nassar (2008), as instituições são 
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percebidas, lembradas e narradas de inúmeras formas pela sociedade e pelos públicos. A 

partir dessas relações de experiências que se forma a base de sustentação da memória 

institucional.  

Assim sendo, a história de uma organização é resultado da reunião da história e 

da contribuição de cada pessoa que a compõe. Gaio (2006) entende que o envolvimento 

dos funcionários também é fundamental para formação da marca corporativa, 

garantindo que todos compreendam e acreditem nas características da identidade 

institucional, pois, se eles se sentirem coautores do projeto, serão melhores emissores e 

veiculadores da imagem organizacional. 

Em vista disso, Kotler e Fox (1994, p. 323) assinalam que qualquer membro da 

organização é também um representante cujas as “palavras e ações podem influenciar a 

opinião pública em relação à instituição”. 

Além do seu claro objetivo de dar credibilidade à história de uma instituição, 

identificar sua missão e visão, a memória institucional, segundo Figueiredo (2014), 

também valoriza o trabalho de ex e atuais colaboradores, contribuindo para o 

fortalecimento do sentimento de pertença e para a boa reputação organizacional. 
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4. PROJETO DO FOTOLIVRO 

 

4.1 Identificação  

 

4.1.1 Título: “BOM ESTAR AQUI”  

 

4.1.2 Subtítulo: A memória do Programa VIP e a sua influência no fortalecimento da 

imagem da UFAM. 

 

4.2 Objetivos  

 

4.2.1 Geral 

 

Produzir um fotolivro sobre a memória do Programa de Visitas Institucional para 

os Públicos Externo e Interno da UFAM. 

 

4.2.2 Específicos 

 

 Identificar os públicos externo e interno visitantes da UFAM;  

 Relacionar os professores, os servidores técnicos-administrativos, os alunos 

bolsistas e os estagiários que atuaram e/ou que colaboram com o Programa VIP; 

 Identificar os alunos ingressantes que passaram pelo Programa VIP; 

 Obter as percepções que estes têm da importância do Programa VIP para o 

fortalecimento da imagem da UFAM; 

 Aplicar no fotolivro as informações obtidas pelos relatos dos públicos interno e 

externo; 

 

4.3 Justificativa  

 

A ideia de desenvolver a presente pesquisa começou no ano de 2017 quando 

uma das alunas realizou o seu estágio supervisionado em Relações Públicas no 

Programa VIP, e viu a possibilidade de abordar a temática no trabalho de conclusão do 
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curso. Pensamento esse que foi incentivado pelo servidor que integra a equipe do VIP.  

No ano seguinte, a outra aluna também teve a oportunidade de acompanhar as 

atividades do Programa por meio do Projeto de Extensão.  

Assim, a proposta de produzir um fotolivro foi amadurecida para que se pudesse 

criar um produto com a finalidade de resguardar a memória institucional do Programa 

que, neste ano de 2019, comemora mais de uma década de existência e de prestação de 

serviço à sociedade. Além disso, poder destacar a sua relevante contribuição para o 

processo de manutenção e fortalecimento da imagem da Universidade. 

Sendo utilizada tradicionalmente no registro dos acontecimentos e, 

consequentemente, relacionada às atividades da memória, a fotografia ocupa um lugar 

de protagonismo, no qual a prática de produzir álbuns fotográficos impressos vem se 

reconfigurando, dando lugar a novas formas de organização e compartilhamento social 

das imagens. 

É oportuno destacar também que a inspiração veio do gosto pessoal pela 

fotografia e, principalmente, do trabalho de uma das autoras deste projeto experimental, 

como fotógrafa profissional. Somada ao cabedal teórico e prático obtido durante o curso 

de graduação, se pretende representar a relação da fotografia com a comunicação.  

Dessa forma, no processo criativo e estético, a diagramação do fotolivro segue 

uma ideia de remeter às lembranças e de enaltecer a riqueza de detalhes por meio do 

olhar fotográfico de cada momento. 

 

4.4 Públicos de interesse 

 

O grupo de pessoas que se pretende alcançar primariamente é a comunidade 

acadêmica, como alunos, bolsistas, estagiários, professores, coordenadores de curso e 

técnicos envolvidos com o Programa VIP, seguido pelo público oriundo das escolas e 

demais instituições que participaram das visitas guiadas.  

No nível secundário de público, qualquer outra pessoa que tenha interesse no 

assunto sobre comunicação, memória, imagem e fotografia.  
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4.5 Linguagem 

 

Embora o projeto experimental seja elaborado obedecendo às normas e 

linguagem acadêmica, no fotolivro se pretende usar uma linguagem mais acessível para 

que todos os públicos possam compreendê-lo, principalmente os alunos dos ensinos 

fundamental e médio. 

 

4.6 Resultados esperados  

 

O projeto propõe valorizar a memória institucional, dar mais visibilidade ao 

Programa VIP e à imagem da UFAM, podendo até mesmo ser uma fonte de consulta 

para pesquisas futuras.  

 

4.7 Metodologia Projetual 

 

O fotolivro tem sido usado como forma de guardar e de compartilhar histórias, 

permitindo a liberdade no seu processo de criação e personalização, usando recursos 

como textos, colagens de imagens, fotos etc., de modo que valorize a narrativa visual. 

O processo de composição do fotolivro segue o modelo proposto por Thiago 

(2018, apud CASTRO, 2018), estando organizado em três etapas principais: 1) 

Absorção, 2) Constituição e 3) Produção, adaptadas para este projeto em particular.  

A primeira fase, a absorção, incluiu o embasamento teórico, escolha da 

metodologia aplicada, o levantamento das informações sobre a UFAM e sobre a 

implantação do Programa VIP, consulta aos acervos do Programa e da Assessoria de 

Comunicação (ASCOM/UFAM), acompanhamento e registro das visitadas dirigidas, 

bem como, o levantamento de todas as informações necessárias para a confecção do 

produto final. 

Para a construção do corpus da pesquisa os dados foram obtidos por meio da 

aplicação de entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE A), da coleta de depoimentos e 

da análise de questionários. As entrevistas foram realizadas de acordo com a 

disponibilidade dos entrevistados, ou durante o acompanhamento das visitas. 
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As entrevistas foram gravadas utilizando um miniaparelho gravador de voz da 

marca Panasonic modelo RR-US395 e pelos aplicativos de gravação dos celulares 

smartphones. As fotografias foram registradas com o uso de duas câmeras digitais da 

marca Canon modelo EOS Rebel T5 com kit de lente EF-S 18-55mm e outra do modelo 

EOS 6D com kit de lente EF-S 28-135mm e 50mm, flash 600EX. Os registros foram 

feitos com o consentimento e a assinatura do termo de autorização do uso imagem dos 

entrevistados (APÊNDICE B). 

Na segunda etapa, Constituição do Projeto, o trabalho incluiu a transcrição dos 

depoimentos, a seleção e o tratamento das fotografias, a escolha do formato das páginas, 

a cotação de orçamentos dos custos e a elaboração do espelho da publicação.   

E, na terceira etapa, a Produção em si, envolvendo a montagem e a 

materialização das etapas anteriores, incluindo a diagramação e as especificações 

técnicas de design para obter um produto com qualidade profissional refinado e coeso. 

 

4.8 Delimitação do Projeto 

 

Para o atendimento desse item, foram definidas etapas essenciais para o 

desenvolvimento do trabalho, tais como: 

 - Produção de um fotolivro em versão física e versão digital uma para melhor 

circulação e disponibilização aos públicos; 

- As fotos utilizadas na diagramação são um misto de autoria das próprias 

autoras, de arquivos do Programa VIP e do acervo da ASCOM/UFAM;  

- Fotografias captadas entre os anos de 2008 a 2019; 

- Depoimentos coletados durante os meses de março a junho de 2019. 

- O layout gráfico do fotolivro foi dividido entre depoimentos de servidores 

técnico-administrativos, de professores, de ex-bolsistas, de alunas ingressantes, da 

coordenadora do Programa VIP e do reitor da UFAM;  

 

4.9 Etapa de Absorção 

 

 

Esta etapa do projeto reúne a pesquisa e a coleta de todas as informações 

pertinentes à sua produção. Define seu conceito e estratégias de design, como o formato, 
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o número de páginas, o tipo de impressão e o tipo de papel a ser utilizado. São reunidas, 

também, informações sobre o conteúdo e os conceitos sob os quais se conduz a 

pesquisa, no qual, os conceitos sobre fotografia, imagem e memória institucional estão 

inseridas.  

 

4.9.1 Conteúdo e Conceitos  

 

O arcabouço teórico do presente estudo está embasado nos conceitos da área de 

Relações Públicas, especificamente atrelados à comunicação institucional e seus 

elementos. Para tanto, foram trabalhados conceitos sobre fotografia, imagem, 

identidade, reputação, marca e memória institucional, conforme apresentados nos 

primeiros capítulos da presente obra. 

O conteúdo segue apresentando um breve histórico sobre a UFAM, seguindo 

uma linha temporal do Programa VIP, apontando desde o surgimento até o atual ano de 

2019, apresentando as fotos e a visão que os participantes e visitantes têm do Programa. 

Justapostos, dão origem ao nome do fotolivro: BOM ESTAR AQUI – A memória do 

Programa VIP e a sua influência no fortalecimento da imagem da UFAM, como modo 

de associar o slogan do Programa às percepções destes. 

 

4.9.2 Estrutura Técnica do Fotolivro 

 

Independentemente da sua natureza, um livro pode ser composto por dois tipos 

de elementos: textuais e materiais. Os elementos textuais compreendem a parte do 

conteúdo do livro, enquanto os materiais são aqueles que formam a sua parte física. No 

fotolivro, esses elementos se apresentam da seguinte maneira: 

 

4.9.2.1 Elementos textuais 

 

O fotolivro está constituído pelas entrevistas e fatos relatados pelos servidores, 

pelos professores, pelos ex-bolsistas, pelas alunas ingressantes e pelos depoimentos da 

coordenadora do Programa e do reitor, somados aos dados coletados por meio dos 

questionários de avaliação. A disposição da construção narrativa segue o roteiro de 
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visita esquematizado, segundo uma ordem lógica que obedece ao espaço físico da 

Universidade, haja vista, a divisão do campus em setor Norte e setor Sul, e também ao 

fato de cada roteiro de visita ser elaborado conforme a solicitação e interesse do grupo 

visitante. 

 

4.9.2.2 Elementos materiais 

 

O fotolivro tem formato quadrado, com as mesmas medidas internas, e a capa 

com as medidas 68x35cm (fechado). A capa traz a foto da entrada da UFAM, com o 

logotipo e o slogan do VIP. A contracapa dispõe de uma página de guarda (em branco).  

 

4.10 Pesquisa sobre a memória do Programa VIP e a sua influência no 

fortalecimento da imagem da UFAM 

 

4.10.1 A Universidade Federal do Amazonas 

 

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM), considerada como a mais antiga 

universidade brasileira, surgiu em 17 de janeiro de 1909, sob o nome de Escola 

Universitária Livre de Manáos, por inspiração do tenente-coronel do Clube da Guarda 

Nacional do Amazonas, Joaquim Eulálio Gomes da Silva Chaves, juntamente com o 

capitão Pedro Botelho da Cunha – diretor geral (1º reitor da instituição), o capitão 

Ernesto Carlos Cesar – vice-diretor geral (1º Vice-Reitor) e o primeiro tenente Samuel 

da Silva Caldas (secretário), que formaram a direção da Instituição até março de 1910. 

(BRITO, 2011). 

Ao longo do tempo, a Universidade passou por várias transformações. Em 12 de 

junho de 1962, a Lei Federal n.º 4.069-A, de autoria do então deputado federal Arthur 

Virgílio do Carmo Ribeiro Filho, é assinada pelo presidente João Goulart, criando a 

Fundação Universidade do Amazonas. 

 Em 1964, a Universidade do Amazonas amplia a sua estrutura sendo composta 

pelos seguintes estabelecimentos de ensino superior: a Faculdade de Direito, a 

Faculdade de Engenharia, a Faculdade de Farmácia e Odontologia, a Faculdade de 
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Medicina, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e a Faculdade de Ciências 

Econômicas da Universidade do Amazonas.  

Mais tarde, na administração do reitor Hidembergue Ordozgoith da Frota, e por 

disposição do Projeto que resultou na Lei nº. 10.468, de 20 de junho de 2002, de autoria 

do então senador José Bernardo Cabral, foi acrescido o termo federal, passando a 

denominar-se de Universidade Federal do Amazonas. 

Localizado em uma área total de 6,7 milhões de metros quadrados, em Manaus, 

o campus universitário Senador Arthur Virgílio Ribeiro do Carmo Filho representa o 

terceiro maior fragmento verde em área urbana do mundo e o primeiro do país, no qual 

são encontradas várias espécies da fauna e da flora local, e onde estão instaladas a 

maioria das unidades administrativas e de ensino, com exceção da Faculdade de 

Odontologia (FOA), da Faculdade de Medicina (FM) e da Escola de Enfermagem 

(EEM), que estão localizadas fora do campus-sede. 

Atualmente, a Universidade é constituída por 18 unidades de ensino, entre 

institutos e faculdades, oferecendo 96 cursos de graduação e 39 de pós-graduação 

stricto sensu, credenciados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes). No interior, a UFAM Multicampi conta com sedes nos municípios de 

Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. A instituição congrega um 

contingente de mais de 30 mil estudantes, na capital e no interior do Estado.  

 

 

Fonte: Acervo do Programa VIP 

 

Figura 1 – Vista aérea do Campus Universitário 

Senador Arthur Virgílio do Carmo Filho 
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4.10.1.1 Unidades Acadêmicas 

A UFAM possui a sua estrutura acadêmica dividida entre institutos, faculdades e 

uma escola, conforme listadas abaixo:   

Unidades na Capital:  

 Escola de Enfermagem (EEM);  

 Faculdade de Educação (FACED); 

 Faculdade de Psicologia (FAPSI). 

 Faculdade de Ciências Agrárias (FCA); 

 Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF); 

 Faculdade de Direito (FD); 

 Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FEFF); 

 Faculdade de Estudos Sociais (FES); 

 Faculdade de Medicina (FM); 

 Faculdade de Odontologia (FAO); 

 Faculdade de Artes (FAARTES); 

 Faculdade de Tecnologia (FT); 

 Faculdade de Informação e Comunicação (FIC); 

 Faculdade de Letras (FLET); 

 Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais (IFCHS); 

 Instituto de Ciências Biológicas (ICB); 

 Instituto de Ciências Exatas (ICE) e 

 Instituto de Computação (ICOMP); 

 

Unidades no Interior: 

 Instituto de Natureza e Cultura em Benjamin Constant (INC); 

 Instituto de Saúde e Biotecnologia em Coari (ISB); 

 Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente em Humaitá (IEAA); 

 Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia em Parintins (ICSEZ); 

 Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia em Itacoatiara (ICET). 
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 4.10.1.2 Estrutura Administrativa 

 

O órgão superior máximo da estrutura administrativa da Universidade é a 

Reitoria, seguida pelas Pró-reitorias e pelos Órgãos Suplementares, compostas a seguir: 

Reitoria: formada pelo Gabinete, Diretoria Executiva, Secretaria Geral dos Conselhos 

Superiores, Representação em Brasília, Assessoria de Comunicação, Procuradoria 

Jurídica, Auditoria Interna e Comitê Gestor; 

Pró-Reitorias: divididas em Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP), Ensino de 

Graduação (PROEG), Extensão e Interiorização (PROEXTI), Gestão de Pessoas 

(PROGESP), Administração e Finanças (PROADM), Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional (PROPLAN) e Inovação Tecnológica (PROTEC); 

 Órgãos Suplementares: Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), Biotério 

Central, Centro de Artes (CAUA), Centro de Ciências do Ambiente (CCA), Centro de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC), Editora da UFAM (EDUA), Museu 

Amazônico, Prefeitura do Campus (PCU), Fazenda Experimental, Centro de 

Desenvolvimento Empresarial e Tecnológico (CDTECH), Centro de Desenvolvimento 

Energético Amazônico (CDEAM), Centro de P&D em Tecnologia Eletrônica e 

Informação (CETELI), Centro de Pesquisa e Produção de Medicamentos (CEPRAM), 

Centro de Apoio Multidisciplinar (CAM), Centro de Educação a Distância (CED), 

Comissão Permanente de Concurso (COMPEC), Sistemas de Bibliotecas (SISTEBIB).  

 

 

 

Figura 2 - Planta do Campus Universitário 

Senador Arthur Virgílio do Carmo Filho 

 

Fonte: Departamento de Engenharia da Prefeitura 

do Campus Universitário e Interior (PCU) 
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Figura 3 - Planta do setor Sul do Campus Universitário 

 

 

Fonte: Departamento de Engenharia da Prefeitura  

do Campus Universitário e Interior (PCU) 

 

Figura 4 - Planta do setor Norte do Campus Universitário 

 

Fonte: Departamento de Engenharia da Prefeitura  

do Campus Universitário e Interior (PCU) 

 



 

 

44 

 

4.10.1.3 Finalidade 

O art. 4º do Estatuto da UFAM considera que a Universidade tem por finalidade 

cultivar o saber em todos os campos do conhecimento puro e aplicado, cumprindo-lhe, 

para tanto
3
: 

 

I. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do pensamento reflexivo, 

sem discriminação de qualquer natureza; 

II. formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 

da sociedade, e colaborar na sua formação contínua; 

III. promover a investigação científica, visando ao desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia, assim como a criação e a difusão da cultura, 

melhorando, desse modo, o entendimento do ser humano sobre o meio em 

que vive; 

IV. manter, a partir da preocupação com a realidade amazônica, 

compromisso com os povos indígenas, reconhecendo a dívida histórica da 

sociedade brasileira e construindo possibilidades concretas para sua inserção 

plena na vida universitária e no exercício da cidadania; 

V. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 

ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

VI. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

forem sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do saber 

de cada geração; 

VII. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e os da Região Amazônica, prestar serviços 

especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade; 

VIII. promover uma extensão aberta à população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da cultura e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na Instituição. (Estatuto da UFAM, 1998, p.1). 

 

4.10.1.4 Princípios 

Segundo o Art. 5º do Estatuto da UFAM, a Universidade se organiza em 

conformidade com os seguintes princípios
4
:  

                                                           
3
 Fonte: Site da UFAM. Disponível em:<https://ufam.edu.br/informacoes-sobre-a-ufam> Acesso em: 30 

mar 2019 . 

https://ufam.edu.br/informacoes-sobre-a-ufam
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 unidade de patrimônio e de administração; 

 organicidade da estrutura, com base em departamentos acadêmicos 

coordenados por unidades acadêmicas; 

 integração e indissociabilidade das funções de ensino, pesquisa e extensão, 

vedada a duplicidade de meios para fins idênticos ou equivalentes; 

 racionalidade e organização, com plena utilização de recursos materiais e 

humanos; 

 universalidade do conhecimento e fomento à interdisciplinaridade; 

 publicidade de todas as suas ações; 

 gratuidade do ensino; 

 intercâmbio com outras instituições; 

 liberdade de expressão, difusão e socialização do saber; 

 compromisso permanente com a busca da paz e a garantia dos direitos 

humanos; 

 garantia de padrão de qualidade; 

 gestão democrática do ensino público; 

 alternância de poder com base na legislação vigente. (Estatuto da UFAM, 

1998, p.2). 

 

4.10.1.5 Missão e Visão 

 

A missão da UFAM tem como propósito produzir e difundir saberes, com 

excelência acadêmica nas diversas áreas do conhecimento por meio do ensino, da 

pesquisa e da extensão, contribuindo para a formação de cidadãos e para o 

desenvolvimento da Amazônia. 

A prospecção de visão de curto prazo visa a ser referência entre as universidades 

brasileiras pela excelência alcançada no ensino público, na produção científica e na 

contribuição para o desenvolvimento social. 

A visão de médio prazo busca ser reconhecida como referência em Governança 

Universitária, no cumprimento dos seus compromissos estratégicos e na observância de 

seus valores. 

E a visão de longo prazo da Universidade é ser reconhecida pela excelência do 

ensino, da pesquisa e da extensão, relacionados aos povos, saberes, culturas e ambientes 

Amazônicos.  

 

 

 

                                                                                                                                                                          
4
 Fonte: Site da UFAM. Disponível em:<https://ufam.edu.br/informacoes-sobre-a-ufam> Acesso em: 30 

mar 2019 . 

https://ufam.edu.br/informacoes-sobre-a-ufam
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4.10.2 Programa de Visitas para os Públicos Interno e Externo (VIP)  

 

O Programa de Visitas para os Públicos Interno e Externo da UFAM é um 

programa de extensão, que proporciona aos visitantes a oportunidade de conhecer e 

verificar in loco o funcionamento e a dinâmica de uma instituição de ensino superior 

pública. A sigla VIP significa Visitas para os Públicos, bem como faz referência ao 

significado do termo em inglês VIP “Very Important Person”
5
. 

Criado em 2008, o Programa está pautado no slogan “BOM ESTAR AQUI”, 

tendo como objetivo viabilizar um maior conhecimento sobre o funcionamento da 

instituição por meio de visitas guiadas aos diversos setores da Instituição, tais como  

laboratórios, bibliotecas, salas de aula, projetos de pesquisa e de extensão, além de 

apresentar à sociedade as atividades e as ações desenvolvidas pelos diversos setores da 

Universidade. E, desde a sua criação, é coordenado pela professora Célia Carvalho, 

lotada na Faculdade de Informação e Comunicação (FIC). 

De acordo com o que estabelece o texto do projeto apresentado à Pró-Reitoria de 

Extensão e Interiorização, o Programa VIP deve cumprir seguinte a função: 

 

Como instrumento aproximativo, o programa de visitas a ser instituído terá a 

função de aproximar os públicos da instituição, esclarecendo-os sobre a 

missão, visão e valores da UFAM, entendido como um meio da instituição 

ganhar maior visibilidade na sociedade, sendo uma excelente oportunidade de 

mostrar porque a UFAM é o nosso maior patrimônio e o quanto é importante 

que as pessoas a frequentem e se comprometam com a sua manutenção a fim 

de que ela continue contribuindo para a formação de cidadãos e o 

desenvolvimento da Amazônia. 

A ideia de se implantar um Programa de Visitas na UFAM justifica-se à 

medida que para uma instituição pública, ela precisa estar sempre em 

processo de interação com a sociedade, isto porque percebe-se que as pessoas 

têm a percepção de que uma universidade federal é um espaço elitizado, em 

que as pessoas mais carentes têm acesso. Como espaço público, a UFAM, 

então, tem a responsabilidade de possibilitar às pessoas, seja de qual classe 

social participa, o acesso à instituição de diversas formas, e o programa de 

visitas é uma das formas. Ele permite que as pessoas conheçam a instituição e 

formulem uma opinião com base na realidade. (Projeto de Extensão, 2007, p. 

5). 

 

                                                           
5
 Expressão utilizada para se referir a uma pessoa muito importante e ilustre que tem alguns privilégios 

que não são concedidos aos demais. 
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O Programa VIP recebe os mais diversos grupos de visitantes, como 

comunidades indígenas, escolas da rede pública e privada de ensino, tanto do interior 

quanto da capital, alunos oriundos de outras universidades do Estado e do exterior, 

resultando em uma troca de conhecimentos e informações, além de estreitar o contato da 

UFAM com os esses públicos.  

Sendo um programa de Relações Públicas, visa a estabelecer o relacionamento 

com os públicos vinculados à Universidade, buscando atender os seus interesses e 

compreender as suas necessidades e expectativas. 

Corroborando com toda a proposta do Programa VIP, o depoimento do atual 

reitor da UFAM, professor doutor Sylvio Mário Puga Ferreira, reforça a vontade de que 

o Programa se fortaleça cada vez mais
6
: 

 

O Programa VIP foi criado, no ano de 2008, com a finalidade de buscar um 

maior nível de integração entre os alunos do ensino médio, principalmente, 

com as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão desenvolvidas na 

Universidade Federal do Amazonas, no campus Manaus. 

É natural que esses alunos ainda estejam num processo de definição, muitos 

deles de qual profissão pretendem atuar, e essas visitas orientadas aos 

laboratórios, às instalações, o contato com os professores, leva muitos deles a 

definirem qual curso irão optar quando da escolha nos processos seletivos do 

qual se submetem. E ao fato que os alunos escolhem a UFAM, na medida que 

a conhecem enquanto instituição formadora.  

O Programa tem um alcance social bastante grande porque ele traz aqui 

alunos de todas as escolas que buscam conhecer a Instituição, e também 

permite que os pais acompanhem essa atividade, quando dessa visita. E é 

muito interessante quando um aluno que participou da visita, depois se torna 

calouro efetivamente e passa aqui o tempo necessário para a sua formação. 

Esse é um projeto de extensão bastante importante na nossa comunidade e 

esperamos que cada vez mais ele se fortaleça ao longo dos anos, para que 

possamos atender cada vez mais esse público tão importante, que é o público 

dos jovens que estão no Ensino Médio, cujo o sonho é efetivamente ingressar 

na Universidade, no nosso caso, na universidade pública, a Universidade 

Federal do Amazonas. 

 

Além de enfatizar o seu caráter institucional, o Programa carrega consigo um 

alcance social que busca proporcionar aos alunos maior proximidade com o sonho de 

ingressar no ensino superior público, gratuito e de qualidade. 

 

                                                           
6
 Entrevista realizada no Gabinete da Reitoria no dia 5 de abril de 2019. 
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A logomarca do Programa foi idealizada, em 2009, pelo então bolsista do curso 

de Design, Euller Moraes, que estagiava na Assessoria de Comunicação da UFAM, na 

época em que a professora Célia Carvalho era assessora. 

 

4.10.2.1 Procedimento das visitas 

 As visitas são agendadas previamente para que ocorram durante o período letivo 

do ensino fundamental e médio, juntamente com o período acadêmico da UFAM, 

buscando uma maior integração entre os públicos e a Instituição. Em média, são 

realizadas 3 ou 4 visitas por mês, durante o período da manhã ou tarde, com cerca de 4 

horas de duração. Dependendo da situação e do interesse do visitante, que não são do 

ensino escolar, as visitas poderão ocorrer também no período de recesso acadêmico da 

Instituição. 

Figura 5 - Logo do Programa VIP 

Fonte: Acervo do Programa VIP 

 



 

 

49 

 

 De forma geral, o grupo visitante é recepcionado no auditório Eulálio Chaves, 

setor Sul, sendo finalizada no setor Norte. Durante a apresentação inicial, a 

coordenadora do Programa faz uma breve explanação sobre a história da UFAM, em 

que também são apresentadas as informações sobre as pró-reitorias, os cursos de 

graduação e pós-graduação, as unidades acadêmicas da capital e do interior, os 

programas de bolsas para estudantes, os projetos de extensão e pesquisa, os órgãos 

suplementares, o Restaurante Universitário (R.U), o transporte e sobre a estrutura física 

do Campus Universitário Senador Arthur Virgílio do Carmo Filho.  

Os locais visitados seguem o critério de interesse, objetivo e disponibilidade, 

tanto por parte das escolas ou dos grupos visitantes como dos setores solicitados.    

Durante a visita os alunos têm a oportunidade de interagir fazendo perguntas e 

esclarecendo dúvidas, e, em alguns casos, têm a possibilidade de acompanhar trechos 

das aulas práticas, assistir a demonstrações de experimentos, consultar catálogos e 

acervos etc., pois, a UFAM tem como real interesse manter a troca de informações e 

oferecer um atendimento receptivo, de tal forma que os visitantes se sintam à vontade 

para sugerir, questionar ou até mesmo criticar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - E-mail recebido para solicitação de visita do campus de Parintins 

Fonte: E-mail do Programa VIP 
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4.10.2.2 Recursos e Materiais 

 

Quando há kits disponíveis, como bloco de anotações e canetas, esses brindes 

são entregues aos visitantes para que possam fazer anotações sobre a Instituição. Todo o 

material contém as marcas da UFAM e do Programa VIP, fato que contribui para dar 

mais visibilidade à marca. Também são distribuídos folders e periódicos referentes à 

Universidade. 

Além dos recursos materiais, os recursos humanos são primordiais para a 

execução das atividades do Programa VIP, pois são os guias e os bolsistas que realizam 

toda a atividade planejada, que começa com a verificação dos recursos físicos, como os 

auditórios utilizados para reunir os grupos no início da visita, agendamento prévio junto 

às Unidades Acadêmicas ou Órgãos Suplementares, e com os professores e/ou 

responsáveis que receberão e apresentarão aos visitantes como funcionam suas 

respectivas áreas de atuação. 

Com o intuito de disponibilizar orientações aos bolsistas e estagiários do 

Programa sobre os procedimentos que devem ser seguidos antes, durante e após as 

visitas, o Manual do Estagiário/Bolsista – VIP (ANEXO 1), produzido pela discente 

Figura 7 - E-mail recebido para solicitação de visita do Instituto 

de Aperfeiçoamento e Ensino Superior do Amazonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Ofício recebido para solicitação de visita 

Fonte: E-mail do Programa VIP 
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Amanda Prestes, durante o seu estágio Supervisionado em Relações Públicas e o Guia 

dos Mochileiros da UFAM e primeiros passos da aventura está aqui (ANEXO 2), de 

autoria do acadêmico do 6.º período do curso de Relações Públicas, Antônio Carlos da 

Costa Lopes, são materiais utilizados como apoio para realizar as atividades. 

 

4.10.2.3 Resultados esperados 

Conforme o Projeto do Programa, almeja-se: 

 Fortalecer o relacionamento com os públicos; 

 Criar um canal entre a UFAM e seus públicos; 

 Contribuir para uma projeção positiva da instituição e o fortalecimento do nome 

da “UFAM”; 

 Propiciar aos públicos internos e externos a oportunidade de conhecer a 

instituição. 

 

4.10.3 Sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos que compõe a pesquisa foram identificados no contexto interno e 

externo da UFAM. Entre o público interno estão a professora Célia Carvalho, 

coordenadora do Programa, o servidor Sebastião Simplício (que intermediaram o 

contato junto aos entrevistados), os participantes iniciais do Projeto, os ex-bolsistas, os 

servidores e professores que recepcionam os grupos visitantes nos seus respectivos 

setores.  

O grupo externo é formado por coordenadores e professores responsáveis pelas 

turmas visitantes. Como na maioria dos casos são eles que procuram por informações e 

tomam a iniciativa de agendar as visitas, entende-se que também formam uma opinião 

sobre a Universidade a partir das experiências que têm durante o acompanhamento das 

visitas com os seus alunos. 

Outro público identificado, são as alunas que participaram das visitas dirigidas 

durante o ensino médio e, posteriormente, ingressaram na Instituição. Suas percepções 

são importantes para traçar um comparativo entre as suas apreensões na época da visita 

com as suas experiências de agora, como acadêmicas da UFAM. 
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 4.10.3.1 Participantes iniciais do Programa VIP 

 

Como todo o começo é uma novidade, era necessário tornar as atividades do 

Programa VIP conhecidas tanto por parte dos públicos externos que se pretendia 

alcançar, como era de suma importância torná-lo conhecido dentro da própria 

Universidade, nos setores que iriam receber os grupos visitantes. 

De acordo com a entrevista realizada no dia 12 de abril de 2019, com a servidora 

Aldinéia Corrêa, o apoio da Secretaria de Educação, no início do Programa, foi 

fundamental para propagandear, entre as escolas, o serviço de atendimento 

disponibilizado pela Universidade: 

 

Participei do projeto de concepção do Programa VIP. Depois, começamos a 

divulgá-lo de forma intensiva para a Secretaria de Educação, informando que 

a Universidade possuía esse programa de visitas. Solicitei à Secretaria de 

Educação para nos ajudar a ser interlocutora junto às escolas. Conseguimos o 

nosso objetivo, pois parecia que já existia aquela demanda reprimida, que 

veio ao encontro, ao anseio da proposta do VIP. Foi muito interessante, 

porque as escolas amaram a ideia e começaram a nos procurar para trazer 

alunos para visitar a Universidade. Criamos um e-mail institucional para o 

VIP para receber os agendamentos das visitas.  

À medida que o Programa foi se efetivando, foi se consolidando, o VIP foi se 

organizando cada vez mais para receber os alunos. Com o tempo, 

conseguimos pessoas em locais estratégicos da UFAM para que eles 

recebessem os alunos, de forma bastante receptiva, porque isso também é 

importante. No começo, os servidores não tinham muito essa receptividade, 

ainda eram muito reservados, não entendiam a importância daquilo. Mas a 

UFAM foi abrindo as portas e a ideia foi se consolidando de forma efetiva. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Nota sobre visitas guiadas à UFAM 

Fonte: E-mail do Programa VIP 
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Com o Programa VIP, a sociedade teve mais um meio de participar das 

atividades desenvolvidas pela UFAM, sendo possibilitada a visitação às suas 

instalações, conforme declarou o servidor Juscelino Simões, em entrevista concedida no 

dia 10 de abril do ano de 2019, que como técnico de laboratório/ Fotografia, auxiliava 

no registro e no acompanhamento das visitas:  

 

Acompanho o Programa VIP desde quando surgiu a ideia. Acho que a 

Universidade tem esse papel de sempre compartilhar com a sociedade ações, 

programas e projetos que envolvam a comunidade. É importante porque a 

Universidade precisa e é cobrada sempre a pular os seus muros e ir ao 

encontro da população.  

E esses programas, como o VIP, promovem isso. Ele se diferencia por fazer 

esse contato, principalmente, com os jovens que vêm aqui na Universidade 

conhecer a estrutura, os seus setores, o funcionamento dos cursos, dos 

laboratórios. Visitam a reserva florestal do campus, e isso é um diferencial 

desse Programa.  

Isso é importante porque vai mostrando para os jovens que pretendem entrar 

na Universidade, um conhecimento de como ela funciona. É sempre 

importante promover esse contato com os seus corredores, com os seus 

laboratórios, com a floresta, e com os alunos. 

 

A partir daí, o Programa foi ganhando contornos e firmando sua proposta diante 

dos grupos visitantes e internamente entre o corpo docente e o administrativo.  

Para o servidor técnico-administrativo em educação, Sebastião Simplício de 

Lima, que atua no Programa até a presente data, o VIP representa uma porta que se abre 

a todos àqueles que desejam conhecer e ingressar em uma instituição pública federal, 

conforme declarou em entrevista realizada no dia 30 de abril do ano de 2019: 

 

Assim como uma empresa privada necessita de uma recepção para atender 

seus clientes, uma instituição pública também tem essa necessidade de 

atender os seus públicos.   

Na UFAM, esse serviço é realizado pelo Programa VIP com o objetivo de ser 

essa recepção voltada para atender à demanda de alunos de escolas públicas e 

particulares ávidas para conhecer à realidade da Instituição. Nesse sentido, o 

Programa se torna uma porta que possibilita a todos os visitantes conhecer a 

Universidade, ao mesmo tempo, projeta a imagem da mesma no seio da 

sociedade quando se abre e acolhe os seus visitantes como futuros parceiros.  

Essa intermediação que o VIP faz, abre múltiplas possibilidades para os 

alunos. Essa é a principal razão da existência do Programa. Portanto, o VIP é 

uma porta e também um convite para todos que sonham e almejam cursar 

uma universidade pública federal de qualidade. 
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Figura 9 - Aldinéia Corrêa  

Servidora - PROEG 

Figura 10 - Juscelino Simões  

Servidor - ASCOM 

Fonte: Morgana Rodrigues 

Fonte: Morgana Rodrigues 

Figura 11 - Sebastião Simplício –  

Técnico-Administrativo em Educação 

Fonte: Morgana Rodrigues 
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4.10.3.2 Professores e servidores Técnico-Administrativos em Educação da UFAM 

 

Ao longo dos anos, o Programa VIP também foi estabelecendo um 

relacionamento profícuo e duradouro com os professores e com os servidores técnico-

administrativos em educação alocados nos diversos setores da Universidade, que 

cooperam no sentido de receber os grupos visitantes com a intenção de apresentar as 

atividades desenvolvidas nos setores em que atuam, seja nas áreas administrativas, de 

ensino, de pesquisa ou de extensão universitária. 

O atendimento dispensado por eles representa, muitas das vezes, o primeiro 

contato entre público visitante e o universo acadêmico. Por isso, são fundamentais no 

processo de formação de uma imagem positiva da Instituição, isso porque nesse 

momento é criada a primeira impressão sobre a UFAM. 

Geralmente, o laboratório de Anatomia é a primeira parada após a recepção, que 

geralmente ocorre no auditório Eulálio Chaves, quando a visita é realizada por escolas. 

Os alunos sempre ficam muito entusiasmados e com muita expectativa em conhecê-lo. 

Em algumas visitas quando não era possível a ida ao laboratório, tornava-se perceptível 

a frustração deles. 

O laboratório de Anatomia
7
 faz parte da estrutura do Instituto de Ciências 

Biológicas (ICB), está sob a tutela do departamento de Morfologia e conta com a 

atuação de profissionais de distintas áreas de atuação, como Fisioterapia, Odontologia, 

Medicina e Biologia.   

Na entrevista concedida no dia 17 de maio de 2019, pelo professor mestre 

Kleber Rodrigues, fisioterapeuta e coordenador do laboratório, é sempre um desafio dar 

conta da alta demanda dos alunos universitários, dada a obrigatoriedade da disciplina de 

Anatomia em diversos cursos, que engloba além das áreas citadas, as áreas de Ciências 

Naturais, de Enfermagem, de Educação Física e até mesmo as áreas Humanas, no caso 

da Psicologia. Mesmo assim, sempre se dispõem a prestar o atendimento às visitas do 

Programa, como bem expressou o professor Kleber Rodrigues: 

 

                                                           
7
 Para adentrar às instalações do bloco de Anatomia, alunos e professores são orientados a utilizar 

vestimentas e acessórios apropriados, como luvas, jalecos e máscaras. Também não é permitido 

fotografar as peças cadavéricas.  
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Neste primeiro semestre, temos em torno de mil alunos estudando no 

laboratório. A demanda sempre é enorme e algum curso acaba ficando sem 

assistência porque precisamos contratar professores. Mas, quanto ao 

atendimento à população, os professores sempre se disponibilizam e fazem 

questão de atender, porque assim conseguimos mostrar para a população o 

que é um laboratório de Anatomia, isso porque se cria um certo mito sobre o 

laboratório.  

Entre o laboratório que existia lá no Bloco C e esse agora, mudou muito. Eu 

estou aqui desde 2013, e lembro que era um laboratório defasado, com mais 

de 40 anos e que não estava adequado às normas. Eu brinco que era um 

laboratório assustador. Quando veio para cá, nossa! Mudou da água para o 

vinho. Tudo mais organizado com equipamentos, salas, local próprio para os 

professores, e isso com certeza deu visibilidade ao laboratório. Quem é de 

fora sempre tem a curiosidade de conhecer.  

A primeira coisa que notamos nos alunos que chegam aqui pelo VIP, é que 

eles ficam com medo: ‘Ah, a gente vai ver cadáver ou não vai ver?’ Então, 

por mais que o professor esteja em aula ou que seja uma visita rápida porque 

tem outros laboratórios para visitar, fazemos uma apresentação de 20 a 30 

minutos, mas sempre tentamos mostrar as peças cadavéricas. Eu sempre 

oriento aos professores que mostrem as peças para eles saírem daquele 

negócio de pensar que cadáver é algo sujo e assustador. Porque não é. 

Quando o aluno começa a identificar essas coisas de observar o cadáver. Vê 

como é o coração, que não é igual àquela peça didática pintada ou por foto, e 

ele segura o órgão assim na mão (eles podem tocar usando luvas)... Vê o 

pulmão, o encéfalo, aquilo desperta no aluno o interesse que, às vezes, estava 

ali retido. Aí, eles falam: ‘Olha, eu gosto da área da saúde’, ou que gosta de 

determinada área que vai ter Anatomia, ‘mas eu tinha medo’. Então, quando 

ele vê isso, normalmente desperta a curiosidade ao estudo, à ciência. Têm uns 

que têm aversão e falam: ‘Não, isso não é para mim’, ou ‘Essa área que eu 

vou ter que trabalhar com peças cadavéricas, não é a minha área’. Eles 

mesmos se identificam e preferem escolher outras áreas, como a de exatas ou 

outra opção. 

 

 

 

Figura 12 - Turma do Colégio São Francisco em  

visita ao laboratório de Anatomia 
 

Fonte: Morgana Rodrigues 
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Outro lugar visitado é um dos blocos do Instituto de Ciências Biológicas II (ICB 

II). Nesse espaço, são recepcionados pela chefe da Divisão de Biotecnologia, do 

departamento de Parasitologia, professora Sônia Carvalho, farmacêutica e doutora em 

Biotecnologia. Para a docente, a visita institucional representa uma oportunidade para 

que os alunos secundaristas conheçam as atividades realizadas por cursos de áreas 

menos conhecidas, conforme expressou em entrevista realizada no dia 22 de maio de 

2019: 

 

O que temos observado durante as visitas, é que muitas vezes há um 

desconhecimento sobre os cursos de graduação que são ofertados pela 

Universidade, com exceção daqueles que já sabem o que querem cursar, por 

exemplo, Medicina. Mas, têm outras áreas que eles desconhecem as 

atividades que executam, por exemplo biológicas, que oferece o bacharelado 

e a licenciatura, o curso de Biotecnologia, o curso de licenciatura em 

Ciências, além das possibilidades de progressão a partir da graduação, ou 

seja, dar continuidade cursando mestrado e doutorado, e o que que isso pode 

possibilitar em termos profissionais para trabalhar. 

Então, explicamos esses detalhes sobre a abrangência de cada área do 

Instituto que abriga profissionais dos cursos das áreas da saúde e de agrárias, 

por exemplo. Isso abre uma série de informações que, muitas vezes, direciona 

alguns alunos que ainda não sabem exatamente o que querem cursar ou que 

profissionais pretendem ser.  

 

 

 

Figura 13 – Professora Sônia Carvalho mostra análise  

de cultivo de fungos em lâminas 

Fonte: Morgana Rodrigues 
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Durante as visitas, a professora Sônia Carvalho faz questão de incentivar a 

interação dos alunos com o ambiente do laboratório, que, segundo o que nos relatou, é 

uma forma de permitir o acesso a materiais que alguns dos visitantes não dispõem na 

escola: 

 

Nós mostramos os fungos crescidos, isso porque, muitas vezes, eles não têm 

acesso a essa experiência no ensino médio, pois a instituição na qual estudam 

não tem um laboratório, não tem um microscópio, e aqui eles têm a 

possibilidade de visualizar o microrganismo. Explicamos a ação, como 

cultivar e como o ambiente está repleto deles. Com isso, os estudantes ficam 

querendo ver o fungo no microscópio. Mostramos o fungo que serve para 

fazer pão, o que é usado para produzir a cerveja, o vinho. Esses detalhes os 

deixam muito empolgados e revelam: ‘Eu tinha dúvidas sobre essa área, 

gostei e quero fazer’.  

O Programa tem um papel muito fundamental nesta parte de orientação e 

esclarecimento para o aluno do ensino médio do que a Instituição tem a 

oferecer e o que ele pode escolher para a vida futura como profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Professora Sônia Carvalho mostra experimento  

aos alunos da Fundação Bradesco 

Fonte: Ligia Maciel 
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Figura 16 - Alunos da Fundação Bradesco visitam o laboratório  

Didático de Micologia 

Foto: Ligia Maciel 

Figura 15 - Alunos da Fundação Bradesco visitam o laboratório  

de Micologia Básica e Aplicada 

Fonte: Ligia Maciel 

Fonte: Ligia Maciel 
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O laboratório de Pesquisas e Ensaios de Combustíveis (LAPEC), do Instituto de 

Ciências Exatas (ICE), é outro setor bastante visitado.  

O chefe do departamento de Química, professor Luiz Kleber, é quem apresenta 

as atividades ali realizadas. Em entrevista realizada no dia 22 de maio de 2019, ele 

chegou a fazer uma comparação com o programa de visitas da universidade onde cursou 

o seu doutorado nos Estados Unidos. O evento, que acontecia durante o início do verão, 

consistia em apresentar ao público as pesquisas produzidas pelos professores e alunos, 

tour pelos prédios, distribuição de lanches etc. Tudo como maneira de divulgar as suas 

produções e, principalmente, como estratégia para atrair alunos para a instituição, uma 

vez que não são 100% gratuitas. Além disso, enfatizou que a UFAM, por essa iniciativa, 

está à frente de outras universidades que não têm um programa parecido. Em suas 

palavras: 

 

A exemplo desse evento que acontecia na universidade americana, esse 

Programa é importantíssimo para a divulgação e para atrair bons alunos. De 

onde eu venho, da Universidade Federal do Pará, não tinha. Aqui já está mais 

avançado.  

Como toda universidade, temos vários problemas estruturais que precisam ser 

solucionados imediatamente. Porém, temos muito mais qualidade que 

qualquer outra universidade do Norte. Formamos bons profissionais e isso 

tudo tem um impacto no mercado. Mas, pecamos na questão de divulgação. 

Por isso, o Programa VIP é importante e deve continuar. 

 

O professor Luiz Kleber destaca ainda como o Programa pode auxiliar no 

tocante à diminuição da evasão de alunos que desistem do curso por não terem 

informações o suficiente antes do ingresso na graduação: 

 

Acho que seria interessante tornar esse Programa mais amplo, por exemplo, 

fazendo um evento de mostra da UFAM. Pois, um problema que temos 

encontrando na graduação de Química é que a cada trinta alunos que 

ingressam no curso, apenas cinco realmente querem cursar Química. E isso é 

um prejuízo gigantesco para a administração pública. Porque, muitas vezes, a 

pessoa não tem informações básicas sobre o curso. Que ao estudar química, 

vai ter que ter habilidade com a matemática, com a física, por exemplo. E 

quem sabe, dando mais visibilidade ao curso, recebendo mais visitantes, 

consigamos diminuir a evasão.  

Quando mostramos os cursos para eles, a ideia é convencer a pessoa a querer 

estar aqui. Se conseguirmos fazer isso, então estaremos no caminho certo. O 

Programa está de parabéns. Estaremos sempre disponíveis para receber as 

demandas de visitas. 
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Figura 17 - Alunos do Colégio Martha Falcão conhecem o LAPEC 

Figura 18 - Professor Luiz Kleber explicando as atividades do LAPEC 

Fonte: Morgana Rodrigues 

Fonte: Morgana Rodrigues 
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A Prefeitura do Campus, órgão suplementar da Universidade, é outro setor 

visitado, geralmente o último no setor Sul. O arquiteto urbanista, Rubens Filho, é quem 

recebe os visitantes. Entrevistado no dia 17 de maio de 2019, o servidor considerou que 

ali os alunos têm a oportunidade de ver a Universidade sob outra ótica, e descobrir que 

os trabalhos de reparos na infraestrutura do campus é um trabalho parecido com os das 

obras realizadas pela cidade de Manaus: 

 

Quando recebemos os alunos, as expectativas são para que, além da estrutura 

física, conheçam a questão organizacional e a estrutura política da 

Universidade. E, por meio da visita, eles podem perceber como é a UFAM 

em si. 

Muitos alunos pensam que a Universidade não apresenta essa estrutura 

organizacional, como no caso da Prefeitura. E o que que a Prefeitura faz? 

‘Ah, eu pensei que a Prefeitura fosse apenas a de Manaus’. Você vê obras 

acontecendo pelo campus, mas sabe quem é que está fazendo? A lâmpada 

queimou, o banheiro apesentou defeito, quem é o responsável para consertar 

isso? Muitos acadêmicos, inclusive os finalistas, não conhecem a nossa 

estrutura.  

Ao entrarem em contato com um outro universo que é desconhecido devido o 

ambiente deles ser infinitamente menor que o da UFAM, e ao perceberem o 

que a Universidade pode lhes oferecer, isso amplia a visão pessoal sobre as 

expectativas que têm, quais são os seus sonhos de curso e de profissão. A 

questão é que essa aproximação realmente mexe com o íntimo de cada um.  

 

 

 

Figura 19 - Alunos da Fundação Bradesco embarcam rumo  

ao setor Norte do Campus 

Fonte: Ligia Maciel 
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Ao chegar no setor Norte, no bloco Mário Ypiranga, os corredores do curso de 

Artes é o que mais se destaca e desperta a curiosidade dos alunos por ser todo colorido, 

cheio de desenhos, de esculturas e de pinturas. Por esse motivo, sempre está incluído no 

roteiro sugestivo do Programa. 

Na visita do dia 11 de abril de 2019, realizada com os alunos do Centro 

Educacional São Francisco, localizado no Bairro da Compensa, o professor Mário Silva 

recebeu o grupo durante o intervalo de uma aula prática de pintura com modelo vivo 

para uma breve explicação sobre a dinâmica da aula.  

Na oportunidade, conversou-se com o professor sobre como ele avaliava a 

importância dessas visitas dos alunos do ensino médio à Universidade. Ele destacou 

como bastante válida, porque propicia ao aluno ter uma mínima noção sobre como é a 

graduação no curso. Além do mais, considerou como uma oportunidade de divulgá-lo: 

 

Eu acho o Programa muito bom, principalmente para os meninos que estão 

terminando agora o 3.º ano e que vão entrar na Faculdade. A dúvida é muito 

grande entre os jovens e poder conhecer o curso antes de ingressar na 

Figura 20 - Alunos do Colégio São Francisco no setor Norte do Campus 

Fonte: Morgana Rodrigues 
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faculdade faz com que eles abram a mente e consigam entender o que 

realmente querem cursar.  

Tem gente que entra na faculdade, começa a fazer um curso e acaba 

entendendo que não era aquilo que ela queria. Ficamos mais livres, muito 

mais à vontade para escolher e para decidir, quando conhecemos antes sobre 

algo.  

A visita é superinteressante e quanto mais as pessoas conhecerem, melhor 

para divulgar o curso, para mostrar que não é somente desenhar. O curso é de 

licenciatura, então, estudamos outras coisas que não são somente o desenho. 

Tem a prática, mas também tem a disciplina teórica para formar o educador. 

 

 

 

 

 

Visitar o bloco do curso de Artes trouxe muitas sensações de descobertas aos 

alunos visitantes. Uma das alunas ao adentrar a sala externalizou: Me encontrei aqui! A 

partir daquele momento, ficou evidente que realmente era o curso que ela havia se 

identificado bastante e mostrou interesse em concorrer a uma vaga no próximo 

vestibular. 

 

Figura 21 - Professor Mário Silva explanando sobre o curso de Artes  

aos alunos do Colégio São Francisco 

Fonte: Morgana Rodrigues 
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Figura 22 – Alunos do Colégio São Francisco observam o desenho  

do acadêmico do curso de Artes 

Fonte: Morgana Rodrigues 

Fonte: Morgana Rodrigues 

Figura 23 - Alunos do Colégio São Francisco visitam o curso de Artes 
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Figura 25 - Visita ao laboratório de cerâmica do curso de Artes 

Fonte: Morgana Rodrigues 

Fonte: Morgana Rodrigues 

Figura 24 - Alunos do Colégio São Francisco acompanham  

aula prática no curso de Artes 
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Na Faculdade de Tecnologia, um dos laboratórios visitados é o de Hidráulica, do 

departamento de Engenharia Civil. Na visita do dia 11 de abril de 2019, o laboratorista 

Messias Lopes falou como recepciona e explica aos alunos sobre as práticas que são 

realizadas ali: 

 

Já tem algum tempo que recebemos os alunos, visitantes pelo VIP, no 

laboratório e o que percebemos neles é um grande medo em relação ao curso 

de Engenharia Civil, ou qualquer outra Engenharia. Eles mesmos expressam 

isso quando perguntamos: ‘Quem quer ser um engenheiro?’, e alguns dizem 

que até que têm vontade de cursar, mas o problema deles é a matemática e a 

física, que eles não conseguem entender. Então, tentamos explicar de uma 

forma simples que quando eles vêm para o curso de engenharia, se eles têm 

essa dificuldade, eles irão contorná-la e aprender o conteúdo do curso. 

Porque aqui, irão aprender como que se usa a matemática, a física, os 

cálculos na engenharia civil, e depois, eles irão ver que isso não é um bicho 

de sete cabeças. Mesmo porque hoje já existem softwares que fazem todos 

esses cálculos. Durante o curso, eles entenderão como é que funciona o 

processo construtivo, como é que funciona a engenharia e como que ela é 

aplicada.  

Durante esse tempo que fazemos essa apresentação, alguns alunos se 

encorajaram e depois os vi, já matriculados no curso de Engenharia. Ou seja, 

pessoas que nem pensavam em cursar engenharia, mas se sentiram inspirados 

e outros que já tinham vontade, foram encorajados. Inclusive, já recebi uns 

dois alunos que ingressam no curso após terem participado da visita, e que se 

sentiram motivados a estar aqui. 

 

 

 

Figura 26 - Alunos do Colégio São Francisco conhecem o  

laboratório de Hidráulica 

Fonte: Morgana Rodrigues 
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O Programa VIP também funciona como vitrine para que os cursos pouco 

conhecidos tenham a oportunidade de divulgar a profissão. É o caso do curso de 

Geologia, que pertence ao departamento de Geociências, do Instituto de Ciências 

Exatas. O tutor do Programa de Educação Tutorial (PET), professor Humberto Lima, é 

quem cuida de todos os preparativos para apresentar o curso aos grupos visitantes. 

No corredor superior do bloco, há uma exposição permanente com vários 

exemplares de rochas, pedras, minerais e fósseis, que são uma atração à parte. Os alunos 

são alocados em umas das salas de aulas, onde se encontra também uma grande 

variedade de materiais que foram coletados durante as expedições de campo das aulas 

práticas.  

 

 

 

 

 

 

Outro professor que recepciona os visitantes é o coordenador do curso Lucindo 

Filho, que acompanha a apresentação com mais de duas ou três alunas de diferentes 

períodos, que compartilham um pouco das suas experiências. 

Figura 27 - Acadêmica do curso de Geologia mostra o  

museu de Geociências da UFAM 

Fonte: Morgana Rodrigues 
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Na conversa do dia 12 de abril de 2019, após uma visita, o professor Humberto 

Lima expôs que ele próprio foi até à sala do Programa solicitar que o curso integrasse o 

roteiro de visitas: 

 

Eu fui até à sala do Projeto VIP e conversei com o técnico sobre a 

possibilidade de inserir o curso no roteiro das visitas e trazê-los (os 

visitantes) ao Departamento de Geociências. 

Por que que eu fui até o VIP? Porque, primeiro de tudo, o curso de Geologia 

dentro do ICE é pouco visível. Nós temos os cursos de Matemática, de Física, 

de Química e o de Geologia sempre é o mais esquecido.  

A mídia fala o tempo todo no assunto quando fala das inundações, das áreas 

de risco, mas grande parte da população pensa que a geologia é só petróleo e 

ouro. Não é bem isso.  

Nós temos geólogos no Estado, na Prefeitura, no Governo do Estado, onde 

eles desenvolvem projetos na área de turismo, por exemplo. A área de 

atuação é bem ampla. Mas, os alunos de ensino médio já são enraizados pelos 

cursos mais conhecidos como o de Engenharia, de Medicina, e o nosso curso 

não é visto.  

O Departamento está completando 40 anos. Temos uma estrutura de 

laboratórios bem interessante e um quadro com quase todos os professores 

doutores. A geologia não é só petróleo e minerais. Ela é planejamento. É 

ensino. Realizamos muitos programas de extensão.  

Todos os anos as 40 vagas ofertadas nos vestibulares são preenchidas, mas o 

que acontece é que elas são preenchidas por alunos que não conhecem a 

dinâmica da graduação e acabam desistindo do curso. E com essa vinda dos 

alunos para conhecerem o curso de Geologia, eu tenho certeza que depois 

que chegarem em casa, irão procurar saber mais sobre a geologia. Dessa 

forma, vejo o Programa com bons olhos, pois permite dar uma visibilidade 

maior ao curso. 

 

 

   

 

 

Fonte: Morgana Rodrigues Fonte: Morgana Rodrigues 

Figura 28 - Exposição permanente  

do curso de Geologia 
Figura 29 - Museu de Geociências  

da UFAM 
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Figura 31 – Palestra sobre o curso de Geologia 

Figura 30 - Palestra sobre a profissão de geólogo 

Fonte: Morgana Rodrigues 

Fonte: Morgana Rodrigues 
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Na entrevista do dia 22 de maio de 2019, a técnica de Área Química, Juliana 

Pereira, do laboratório de Metalurgia
8
, relembra que no início da sua graduação diversas 

dúvidas também lhe cercavam. E mesmo sendo uma área com bastante aplicabilidade 

para o Polo Industrial de Manaus (PIM), é uma profissão pouco divulgada. Além disso, 

ressalta que poder mostrar às meninas que a engenharia também é uma área para 

mulheres funciona como uma maneira de estimulá-las a ingressar na carreira 

profissional: 

 

No laboratório, trabalhamos com material cerâmico, com metais, então a 

curiosidade dos alunos é de ver os materiais cerâmicos prontos, como é que 

são produzidos. Também tem os microscópios e eles podem avaliar a 

estrutura desses materiais.  

Falar sobre o que o engenheiro de Materiais faz, explicar que tem muita 

aplicação aqui em Manaus, principalmente no Polo Industrial, mas não é uma 

profissão tão conhecida e muito divulgada, é muito importante. É importante 

até mesmo para o próprio curso que os alunos conheçam para incentivar a 

engenheira de modo geral, principalmente entre as meninas. Isso porque que 

não é tão comum a entrada de mulheres nos cursos de engenharia. Na FT a 

gente tem sim uma boa porcentagem de mulheres, mas ainda é baixa perto do 

que poderia ser. Por isso, é importante incentivá-las a atuarem nessa área, 

porque temos tanta capacidade quanto os homens.  

Eu também já fui aluna. Fiz a minha graduação em Engenharia Química aqui 

e sei quantas dúvidas temos. Até mesmo quando começamos o curso não 

sabemos exatamente o que vamos fazer e onde esses conhecimentos serão 

aplicados. Então, o VIP é um programa essencial para a Universidade para 

dar essa visão prática das profissões a esses alunos que estão no processo de 

fazer escolhas. 

 

O laboratório de Serigrafia recebe muitos interessados. Não somente em razão 

do programa de visitas, mas também por meio de outras ações realizadas pelo curso de 

Design, além de ser bastante procurado pelos graduandos, inclusive de outros cursos 

que precisam cumprir disciplinas optativas.  

O servidor Nildo Pereira, responsável técnico do laboratório, em entrevista 

concedida no dia 22 de maio de 2019, explicita que com o auxílio da visita o aluno tem 

a chance de conhecer uma das diversas possibilidades de trabalho que a profissão 

                                                           
8
 O laboratório é compartilhado pelos cursos de Engenharia Mecânica, de Engenharia de Materiais, de 

Engenharia de Produção, de Engenharia de Petróleo e Gás e de Engenharia Química pertencentes à 

Faculdade de Tecnologia. 
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oferece, evitando que aconteça a evasão por desconhecimento do que faz um 

profissional da área. Ele declara o seguinte: 

 

Embora o laboratório de Serigrafia seja o que mais atua aqui, o curso de 

graduação não se resume a isso. Isso aqui é apenas uma profissão das tantas 

que o curso engloba. Tem vários outros laboratórios. Tem o laboratório de 

Material, o laboratório de Metal, o laboratório de Vídeo e Áudio, mas quando 

eles vêm, não dá tempo de mostrar todos. 

O Programa VIP traz aos alunos uma visão mais ampliada do que é um curso 

de graduação e o que cada um oferece na área que se pretende atuar. Isso é 

muito relevante para quem quer ingressar aqui. Ajudar esses jovens a fazerem 

uma escolha mais acertada, pode evitar a evasão. Porque quando a pessoa 

escolhe um curso que gosta, ela se diverte. Porque gosta do que faz, não fica 

uma coisa enfadonha.  

Então, o Programa VIP é muito importante quanto a isso, porque instiga o 

aluno a uma ação e o faz analisar sobre se é isso que realmente deseja para a 

vida futura. 

 

 

 

 

Outro aspecto destacado pelos entrevistados é que por meio das visitas o sonho 

de ingressar em uma instituição de ensino superior se torna mais próximo dos alunos. 

Figura 32 - Aula prática no laboratório de Serigrafia 

Fonte: Morgana Rodrigues 
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Para a servidora Aldinéia Corrêa, a visita causa uma mudança na mente dos alunos ao se 

depararem com o universo acadêmico, conforme declara: 

 

Como a UFAM é grande, caminha-se muito durante o deslocamento de um 

setor para o outro. Mas apesar disso, é gratificante o fato de ver que eles já 

não saem os mesmos daquela visita. Até porque, se espera que eles percebam 

que aqui existe um outro universo, um outro mundo. Coisas que eles podem 

descobrir e viver. Percebíamos nos olhos deles.  

Fazíamos questão da visita não ser só aquela coisa de os guiar: ‘aqui é assim, 

faz isso e faz aquilo’, mas de empolgá-los e de apresentar o valor do que 

estávamos mostrando para eles. Eu me sentia muito gratificada ao saber que 

o Programa tinha influenciado positivamente, principalmente, a vida dos 

alunos das escolas públicas que às vezes vivem em um ambiente de 

oportunidades tão reduzidas. 

 

O professor Kleber Rodrigues, do laboratório de Anatomia, explica que o 

contato com os professores e com as salas de aula exerce uma influência sobre o aluno, 

fazendo com que não desista de tentar ingressar na Universidade. Além disso, acredita 

que os jovens tendem a se espelhar na experiência de outro jovem: 

 

Muitas vezes, o aluno acha que a universidade é uma coisa distante. Acredita 

ser difícil passar nos processos seletivos das universidades federal e estadual. 

Quando eles chegam aqui, por meio da visita, também se deparam com um 

professor ministrando aula e veem a dinâmica de uma sala de aula, e, às 

vezes, conversam com algum acadêmico, e veem que não é algo impossível.  

O jovem confia muito em outro jovem, na experiência de outro jovem. Os 

alunos são uma referência positiva. Ou quando têm primos e irmãos que 

estudam aqui e veem que conseguiram entrar numa universidade pública, isso 

o incentiva a não desistir antes de tentar, estimulando o aluno a querer 

estudar. 

O Programa com certeza é uma grande ajuda, porque quando o jovem está 

nessa idade, às vezes, ele vem aqui com 13, 15, 17 anos, ele ainda não tem 

definido o que deseja fazer. Tem aquele conjunto de dúvidas. Quer ser um 

monte de coisas, ou coisas que são impostas a ele. Então quando ele vem para 

visitar a UFAM, consegue definir pelo o que realmente é capaz de se 

interessar. E isso consegue despertar o interesse para cada profissão, e isso é 

um diferencial. Aqui é um teste real que, com certeza, ajuda a definir o que 

ele pretende ser. 

 

O servidor Rubens Filho, da Prefeitura do Campus, também sinaliza que a visita 

reforça o sonho deles de ingressar na Instituição. Outro fato importante é mostrar o que 

a Universidade pode proporcionar a eles por intermédio dos programas de estágio 

direcionados ao público do ensino médio de escolas públicas: 
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Como muitos deles moram na periferia, chegar à Universidade é um sonho 

para eles e às suas famílias. Para o ganho pessoal e social, essa visão da 

Universidade com o Programa, sobre como ela é, sobre o que faz, e que ela é 

acessível, eu acredito que é extremamente válido. Pois, se não existir o aluno, 

não tem um motivo de ter a Universidade. 

Já aconteceu várias vezes de termos estagiários aqui dentro da Prefeitura 

provenientes dessas visitas. Porque, a partir do momento que conheceram os 

programas que existem aqui na UFAM, hoje não devido a um detalhe 

econômico de não existir mais a Bolsa, se interessaram e conseguiram 

ingressar aqui como estagiários. Fora a questão da ajuda financeira que isso 

proporcionava à família. 

Com isso, nós tivemos aqui excelentes estagiários que saíram praticamente 

preparados para o mercado de trabalho. Como também já aconteceu, de o 

estagiário terminar o ensino médio, estagiar conosco ou em alguma área 

daqui da UFAM e, logo em seguida, ingressar como aluno. Existem esses 

casos aqui dentro da Prefeitura da visita poder proporcionar uma outra visão 

e uma oportunidade que atendesse uma necessidade mais imediata. 

 

 

 

O envolvimento de cada um dos professores e servidores, no tocante ao 

atendimento, ao esclarecimento e à orientação dispensados aos grupos visitantes sobre a 

dinâmica da Universidade é essencial para o que o Programa VIP cumpra o seu 

Fonte: Ligia Maciel 

Figura 33 - Alunos da Fundação Bradesco visitam a Prefeitura do Campus 
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propósito. Para tanto, importa realmente que todos estejam engajados e comprometidos 

com os princípios, a missão e os valores que conduzem as ações da UFAM.  

Além dos setores e laboratórios contemplados neste projeto, há outros que 

também integram o roteiro da visita. No setor Sul, a Divisão de Segurança, o 

Laboratório de Estudo do Desempenho Humano (LEDEHU) da Faculdade de Educação 

Física e Fisioterapia (FEFF), o Centro de Sementes Nativas do Amazonas (CSNAM), o 

Herbário Botânico no ICB I, o laboratório de Tecnologia do Pescado
9
, o laboratório de 

Ictiologia, o laboratório de Tecnologia Farmacêutica, o Centro de Desenvolvimento 

Empresarial e Tecnológico (CDTECH)
10

, entre outros.  

No setor Norte, a diretoria do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais 

(IFCHS), o Núcleo de Prática Jurídica (Faculdade de Direito), o laboratório de 

Eletrônica, o Instituto de Computação (ICOMP), as Bibliotecas Setoriais, a Livraria 

Universitária (LUA) e o Restaurante Universitário (R.U), são alguns exemplos de locais 

visitados (para ver mais setores que integram o roteiro das visitas, consultar o 

APÊNDICE C – REGISTROS FOTOGRÁFICOS, que estão organizados por ano de 

atividade.). 

 

 

   

                                                           
9
 O laboratório atende aos cursos de Engenharia de Alimentos e de Engenharia de Pesca. 

10
 Órgão da Faculdade de Estudos Sociais (FES). 

Figura 34 - Alunos da E. E. T. I. Maria Izabel Ferreira Xavier 

Desterro e Silva caminham por trilha no setor Sul 

Fonte: Ligia Maciel 
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Figura 35 - Alunos da E. E. T. I. Maria Izabel Ferreira Xavier Desterro 

e Silva assistem aula do curso de Educação Física  

Fonte: Ligia Maciel 

Fonte: Ligia Maciel 

Figura 36 - Alunos da E. E. T. I. Maria Izabel Ferreira Xavier Desterro 

e Silva conhecem as instalações do curso de Educação Física  
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Figura 38 - Acadêmicos em aula 

prática no laboratório de  

Tecnologia Farmacêutica 

Fonte: Morgana Rodrigues 

Figura 37 - Alunos do Centro Educacional Raimundo Belo Freire 

visitam o laboratório de Tecnologia Farmacêutica 

Figura 39 - Acadêmico do curso de 

Farmácia explicando o processo 

de trabalho com o açafrão 

Fonte: Morgana Rodrigues Fonte: Morgana Rodrigues 
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Fonte: Ligia Maciel 

Figura 40 - Alunos do Centro de Educação Integral Christ Master  

acompanham parte do processo de fabricação de medicamentos em cápsulas 

Figura 42 - Visita ao laboratório 

de Microbiologia de Alimentos 

Figura 41 - Centro de Educação Integral 

Christ Master visita o laboratório de 

Microbiologia de Alimentos 

Fonte: Ligia Maciel  Fonte: Ligia Maciel  
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Figura 43 - Bióloga e técnica-administrativa em educação, Deisy Saraiva, 

recebe os alunos do Colégio São Francisco no Herbário no ICB I 

Fonte: Morgana Rodrigues 

Figura 44 - Alunos do Colégio São 

Francisco visitam o Herbário no ICB I 

Fonte: Morgana Rodrigues Fonte: Morgana Rodrigues 

Figura 45 – Alunos do Colégio São 

Francisco observam exemplar de exsicata 
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Figura 46 - Técnico Carlos Calapate, do laboratório de Tecnologia do Pescado, 

recebe alunos do Centro Educacional Raimundo Belo Freire 

Fonte: Morgana Rodrigues 

Figura 47 - Alunos do Centro Educacional Raimundo Belo Freire 

Visitam o laboratório de Tecnologia do Pescado 

Fonte: Ligia Maciel 
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Figura 48 - Alunos do Centro Educacional Raimundo Belo Freire  

visitam o laboratório de Ictiologia 

Fonte: Morgana Rodrigues 

Fonte: Ligia Maciel 

Figura 49 - Laboratório de Ictiologia 
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Figura 51 - Alunos do Colégio São Francisco acompanham  

aula prática da disciplina Topografia 

Figura 50 - Visita dos alunos do Colégio São Francisco ao  

setor de Segurança do Campus 

Fonte: Morgana Rodrigues 

Fonte: Morgana Rodrigues 



 

 

83 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ligia Maciel 

Fonte: Ligia Maciel 

Figura 53 - Alunos da E. E. T. I. Maria Izabel Ferreira Xavier Desterro e Silva 

conhecem a diretoria do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais 

Figura 52 – Professor Doutor Raimundo Nonato, diretor do Instituto de 

Filosofia, Ciências Humanas e Sociais, recebe alunos da  

E. E. T. I. Maria Izabel Ferreira Xavier Desterro e Silva 
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Fonte: Morgana Rodrigues 

Fonte: Morgana Rodrigues 

Fonte: Morgana Rodrigues 

Figura 54 - Alunos do Colégio São Francisco visitam o laboratório de Eletrônica  

Figura 55 - Acadêmico do curso de 

Engenharia recebe alunos visitantes 

Figura 56 - Aluno visitante no 

laboratório de Eletrônica 
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Figura 57 - Acadêmicos do laboratório de Musicologia/ Ed. Musical  

conversam com os alunos da Fundação Bradesco 

Fonte: Ligia Maciel 

Fonte: Ligia Maciel 

Figura 58 - Alunos do Colégio Adventista Paul Bernard  

visitam o Instituto de Computação 
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Figura 59 - Prof.º MSc. Kleber Prado 

Liberal Rodrigues, Fisioterapeuta – 

laboratório de Anatomia 

Figura 60 - Rubens Ferreira Filho, 

Arquiteto Urbanista – Prefeitura do 

Campus Universitário  

Figura 61 - Prof.ª Dr.ª Sônia Maria da 

Silva Carvalho, Farmacêutica –  

chefe da divisão de Biotecnologia 

Figura 62 - Prof.º Luiz Kleber 

Carvalho de Souza –  

chefe do departamento de Química 

 

Fonte: Morgana Rodrigues Fonte: Morgana Rodrigues 

Fonte: Morgana Rodrigues Fonte: Morgana Rodrigues 
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Figura 63 - Messias Lopes, Engenheiro 

– laboratório de Hidráulica 

Figura 65 - Juliana Pereira da Silva, 

Engenheira de Materiais – técnica do 

laboratório de Metalurgia 

Figura 66 - Nildo da Silva Pereira – 

técnico de laboratório de Serigrafia 

Figura 64 - Da esquerda para a direita, 

Prof.º Lucindo Antunes F. Filho, 

coordenador do curso de Geologia, 

Alayana A. Farias, Prof.º Dr.º 

Humberto Lima e Débora Abreu da 

Silva, respectivamente alunas  

e tutor do PET 

Fonte: Morgana Rodrigues Fonte: Morgana Rodrigues 

Fonte: Morgana Rodrigues Fonte: Morgana Rodrigues 
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4.10.3.3 Ex-bolsistas 

 

Os alunos bolsistas que atuaram no Programa VIP tinham como atribuições 

realizar tarefas rotineiras, como agendamento das visitas, preparação de material a ser 

distribuído, acompanhamento das visitas e o registro das atividades, por meio da 

fotografia, do arquivo das matérias veiculadas no site da UFAM e do material de 

pesquisa. 

Para auscultar os relatos dos ex-bolsistas acerca do VIP e de sua participação no 

Programa, optou-se por realizar um grupo focal. Foram identificados nove ex-bolsistas e 

o contato foi realizado por meio de telefone e/ou e-mail.  

Mas no dia marcado, por motivos pessoais alegados pelos participantes e alheio 

às pesquisadoras, apenas uma ex-bolsista compareceu. Como não foi possível realizar o 

grupo focal, foi solicitado a todos que prestassem informações, a serem enviadas por 

meio de e-mail, em forma de relato sobre sua passagem e experiências obtidas no tempo 

em que participaram e acompanharam as atividades do Programa VIP. 

O relações-públicas André Alves, esteve acompanhando o VIP no ano de 2011 e 

recorda da sua permanência no Programa da seguinte maneira: 

 

Fui bolsista do Programa VIP quando cursava o sexto período do curso de RP 

e tive a felicidade - e responsabilidade - de ser um dos primeiros bolsistas do 

Projeto. Para quem passa pela experiência, montar kits passa a ser parte da 

rotina. Mas não só isso: criar e estabelecer relacionamento com os colégios e 

outras instituições, coordenadores de cursos (da UFAM e externos), agendar 

visitas, coordenar ações e horários com os professores/pesquisadores/técnicos 

para expor seu trabalho para os visitantes, conferir e adaptar a apresentação, 

dentre outras atividades. Tive a oportunidade também de proferir a 

apresentação inicial sobre a universidade algumas vezes e, além disso, 

produzir matérias para o site da UFAM sobre as visitas. 

 

Mas, além de cumprir as tarefas que lhes foram designadas, o Programa VIP 

também proporcionou aos bolsistas uma aproximação com as outras áreas de 

conhecimento na Universidade. É o que se pode observar no depoimento da ex-bolsista 

Hendria Estefany Marialva Mendonça, discente do curso de Ciências Sociais, que atuou 

no Programa no ano de 2016: 

 

Por meio do Programa VIP tive a oportunidade de conhecer diversos setores 

da UFAM, professores renomados, laboratórios, pesquisas relevantes, várias 

atividades de áreas diferentes da minha (Humanas) como de Agrárias, da 
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Saúde, de Tecnologia etc., que dificilmente teria acesso se não fosse pelo 

Programa. Isso me fez ter consciência da importância da Universidade como 

um todo e aprendi a valorizá-la mais. 

 

A ex-bolsista Ana Paula Silva de Sá, discente do curso de Letras - Língua 

Portuguesa, atuou no VIP durante o ano de 2016 por meio do Programa Bolsa Trabalho, 

pondera que foi um período de aprendizagem sobre a própria Universidade: 

 

Fiquei por um ano no Programa e durante esse período tive uma grande 

aprendizagem sobre a UFAM e todas as questões que ela apresenta. Além de 

o Programa proporcionar a possibilidade de pessoas de fora conhecerem a 

UFAM, ele também me proporcionou essa oportunidade a cada visita 

realizada. Fico grata por esse ano que participei do Programa VIP. 

 

É interessante destacar como o trabalho desenvolvido no Programa VIP os ajudou 

na carreira profissional. Atualmente, Thays Castro, egressa do curso de Relações 

Públicas e Analista de Marketing Promocional, relatou que não sente dificuldades em 

realizar contato com os seus fornecedores hoje, porque aprendeu a fazer isso durante sua 

estada no Programa, quando tinha que entrar em contato com os setores e os 

departamentos, recebendo e enviando feedbacks ao organizar o roteiro das visitas: 

 

Foi uma experiência muito legal porque eu aprendi muitas coisas que eu não 

sabia. Eu iniciei no programa no final de 2013. Cuidava da visitação dos 

públicos internos e externos da UFAM, e com tudo isso eu fui aprendendo 

muita coisa, fui desenvolvendo. Foi muito bom para mim. 

 

O acadêmico do curso de Letras – Língua Inglesa Bruno Sena participou do 

Programa VIP durante o período de 2016 a 2017 e, além de destacar as experiências que 

viveu, também evidenciou o caráter social que norteia as atividades do Programa: 

 
Ser bolsista do Programa VIP foi deveras engrandecedor para mim enquanto 

aluno de outra graduação. Participava do planejamento das visitas, do 

agendamento, da execução e da produção de conteúdo que essas visitas 

rendiam. Cada uma delas foi bem única, pois o contexto nunca era o mesmo.  

Apesar de a maioria das visitas terem sido de escolas de ensino médio, o VIP 

recebia todos os públicos, interno e externo, interessados em conhecer a 

UFAM.  

Toda visita tinha um roteiro de acordo com o interesse desse público e com o 

que estava disponível para aquele determinado dia, como, por exemplo, 

alguns laboratórios que necessitavam de um servidor para apresentar as 

atividades ali desenvolvidas.  
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Um dos propósitos do VIP é mostrar a contribuição social que a Universidade 

proporciona para a comunidade e para a sociedade. Então, com essa 

experiência não tive somente o privilégio de conhecer a Universidade de uma 

forma que muitos graduandos desconhecem, mas também de ver esses 

visitantes a conhecendo pela primeira vez, ou a redescobrindo por outras 

perspectivas.  

O slogan do VIP Bom Estar Aqui sempre fez muito sentido para mim, porque 

essa experiência foi muito rica e me moldou como acadêmico e como 

profissional. 

 

Para o João Pedro Souza de Oliveira, egresso do curso de Relações Públicas, 

trabalhar no VIP o ajudou a desenvolver habilidades que fizeram a diferença durante a 

sua graduação e depois lhe abriu portas para novas oportunidades:  

 

O VIP foi minha primeira experiência em comunicação. Me possibilitou 

praticar as primeiras atividades na área e me desenvolver em diversos 

segmentos, desde a escrita, na criação de conteúdo, na diagramação, na 

pesquisa, até em nível de relações interpessoais, como na maneira de me 

expressar, de gesticular, entre outros. Possibilitou usar ferramentas que em 

seguida usei no estágio.  

Na época, existia o Experimento, o Vida Universitária, boletins informativos 

que apresentei como case para implementar ferramentas no estágio. O 

trabalho com as redes sociais do VIP e do ICHL foram experiências que 

permitiram aprender sobre planejamento e busca da informação, além de 

torná-las específicas para o público leitor.  

Participei do VIP por 6 meses, de dezembro de 2015 até maio de 2016. Nesse 

período conheci pessoas e estreitei laços que duram até hoje. Conheci a 

UFAM por seus departamentos e blocos, além das peculiaridades que só lá 

existem. Uma experiência que abriu portas e fez muita diferença na 

graduação. Hoje, estou trabalhando na assessoria de comunicação da 

Secretaria de Saúde. 

 

A relações-públicas Amelly Rodrigues Lopes, foi bolsista de extensão do VIP e 

lembra que no decurso dos afazeres aprendeu muito com os alunos de outros cursos, em 

uma relação de troca de experiências e ideias: 

 

Eu acho que é impossível pensar no VIP sem sentir saudades. Fora a 

experiência que a gente adquire trabalhando com pessoas de cursos, de 

períodos, de vidas e de personalidades diferentes. É muito gratificante 

perceber que o que a gente faz, talvez mude todo o curso da vida de alguém. 

Tínhamos uma série de responsabilidades: montávamos as UFAMZINES, os 

folders, os panfletos, as matérias online, ajudávamos nas visitas, e ainda 

assim era superdivertido.  

Foi onde eu aprendi o básico de uma infinidade de coisas, isso porque eu 

tinha a ajuda de alunos de Jornalismo, de Design etc. Acho que a gente se 



 

 

91 

 

aproveitou muito do VIP para essa troca de experiências e de ideias. Tenho 

muito orgulho de ter feito parte de um projeto tão legal. 

 

A acadêmica Amanda de Souza Prestes realizou o seu estágio supervisionado em 

Relações Públicas atuando no Programa VIP durante os meses de abril a julho de 2017. 

Por sua vez, ressaltou a relevância do Programa para os alunos do ensino médio, 

sobretudo aos alunos da rede pública, e como se sentia gratificada em poder recebê-los e 

explicar um pouco sobre o cotidiano dos alunos universitários: 

 

O VIP ocorre por meio de muito empenho e persistência por parte da 

professora Célia e do técnico, Sebastião. São eles que fazem tudo 

acontecer e é incrível fazer parte dessa movimentação, não apenas 

pela ótica das Relações Públicas, no sentido de estar nos bastidores, 

mas por ter ciência da relevância do Programa para a sociedade em 

geral.  

Como estudante oriunda da rede pública, ficava supercontente em 

receber alunos também de escolas públicas, interessados em conhecer 

a Universidade e saber das minhas experiências. Alguns deles pediam 

para tirar fotos, perguntavam acerca do ensino e das festas. Essas 

trocas aqueciam o meu coração e me faziam pensar que mais alunos 

da rede pública ingressariam no ensino superior público e que, de 

algum modo, nós estávamos contribuindo para isso.  

Ser estagiária no VIP foi uma oportunidade de acreditar mais 

firmemente no caráter social das Relações Públicas. Por meio do VIP, 

eu mesma conheci melhor a UFAM, seus cursos e profissionais. 

 

 

Figura 67 – Amanda Prestes – ex-estagiária 

Fonte: Morgana Rodrigues 
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Ainda de acordo com o André Alves, que hoje mora em Recife/PE e é sócio 

proprietário de uma agência de comunicação e marketing, o Programa VIP o ensinou 

muito na época de aluno e isso teve reflexos em sua atuação como profissional:  

 

Sinto-me um felizardo por passar por essa experiência, pois por quantas 

empresas alguém teria que passar para desempenhar todas estas atividades? 

Quantos degraus na carreira esta mesma pessoa teria que subir para deixar de 

apenas montar os kits e passar a gerir o relacionamento e representar um 

projeto tão amplo?  

O Programa VIP me ajudou como estudante na época e como profissional e 

empresário que hoje sou. Acredite, às vezes é mais fácil entrar em uma sala 

de reunião com um cliente e apresentar um projeto para aprovação do que 

coordenar 30, 40 e até 50 crianças e adolescentes visitando a UFAM. 

Sou muito grato à UFAM, por ter me acolhido e ser um diferencial em minha 

formação, à professora Célia Carvalho, por ter me escolhido para o projeto 

dentre tantos outros colegas capazes e competentes. E grato por terem me 

encontrado em Recife para compartilhar um pouco da minha história e 

contribuir com tudo isso. 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal André Alves 

Figura 68 – André Alves – ex-bolsista 
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Descoberta, crescimento e aprendizagem são algumas das palavras destacadas 

pelos ex-bolsistas do VIP. E por que não incluir nesse rol a palavra paixão? 

Em consulta à coordenadora do Programa, professora Célia Carvalho, sobre a 

participação dos bolsistas e estagiários, ela destacou o empenho e a dedicação que todos 

os envolvidos tiveram durante o seu tempo de estada no VIP. Lembra de um episódio 

ocorrido com o então acadêmico André Alves, quando da realização de uma visita 

agendada em que o bolsista não pode comparecer. A recepção ocorria em uma das salas 

da Escola Ambiental, do Centro de Ciências do Ambiente (CCA), em que o bolsista 

tinha a incumbência de organizar o espaço, colocando nas cadeiras o kit contendo 

caneta, bloco, folder sobre a UFAM e o formulário do questionário de pesquisa:  

 

Estava estranhando a não presença do André no CCA, que 

sempre foi muito responsável, para a organização do espaço de 

recepção. Então, recebi um telefone dele avisando que não 

poderia comparecer porque havia sofrido um acidente de trânsito, 

tinha sido atropelado, e estava no pronto-socorro e, por isso, não 

poderia comparecer. Considerei aquela atitude do bolsista de uma 

consideração e um compromisso imensos com o VIP, isso porque 

mesmo em uma situação estressante, ele ligou primeiro para me 

informar do ocorrido, preocupado com a visita, para depois 

informar aos pais que moravam em outro estado sobre o acidente 

que ele havia sofrido. Pensei eu: Gente, o VIP é apaixonante, 

mesmo! 

 

A maior parte dos ex-bolsistas já concluíram seus cursos na UFAM e hoje estão 

seguindo suas carreiras profissionais, seja no setor público ou no setor privado. Alguns 

permanecem na cidade de Manaus, outros partiram para construir a vida em outras 

localidades. Mas o interessante de se destacar nos relatos obtidos é cada um deles 

construiu seu próprio cabedal de conhecimento, por meio das vivências, das 

experiências e dos aprendizados adquiridos durante o período em que estiveram atuando 

no Projeto VIP, que transcende o plano da expertise profissional para o ganho da 

satisfação pessoal, inclusive para aqueles que ainda continuam a sua jornada acadêmica. 
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4.10.3.4 Coordenadores e professores das escolas visitantes 

 

Até agora, as narrativas apresentadas têm uma leitura de dentro para fora da 

UFAM. Mas, e o que pensa o público visitante? Quais são as impressões percebidas por 

estes? Como veem a importância do Programa VIP no processo de escolha e orientação 

dos alunos secundaristas? 

A Escola Fundação Bradesco, situada no bairro D. Pedro, na Zona Centro-Oeste 

de Manaus, é uma das instituições que anualmente traz os alunos para participar da 

visita. Segundo a coordenadora da escola, a professora Aparecida Ribeiro, mesmo os 

alunos não conseguindo informações sobre todos os cursos, eles se sentem motivados a 

ingressar no ensino superior:  

 

Os alunos tiveram uma visão muito positiva da Instituição e isso motivou-os 

a acreditar que podem estar nesse espaço como alunos, com certeza mais 

encorajados para o ensino superior. Embora não tenham conseguido tirar 

todas as dúvidas, porque são muitos cursos, ficaram muito empolgados com o 

curso de Geologia, pois não conheciam nada sobre ele.  

 

Para a professora de História Andreza Arana, do Centro Educacional São 

Francisco, localizado no bairro da Compensa, Zona Oeste da Cidade, agendar a visita à 

UFAM foi uma maneira encontrada para ajudar a orientar os alunos que se mostravam 

inseguros sobre o que fazer e que carreira seguir após a conclusão do ensino médio: 

 

Muitos alunos do 3.º ano do ensino médio chegam à essa etapa sem saber o 

que será de suas vidas pós educação básica. Muitos nem sabem que carreira 

seguir, qual profissão escolher. Percebendo essa insegurança e a falta de 

vontade de prestar o vestibular com mais empenho, resolvi agendar essa 

visita.  

Então, minha expectativa quanto ao Projeto VIP era que eles saíssem da 

UFAM com um novo olhar, que eles percebessem que eles poderiam chegar 

lá. E eu tive esse retorno deles. Alguns deles até chegaram a comentar: ‘Poxa, 

professora, achei que já estava tudo perdido. Agora eu sei que ainda tenho 

chances de entrar lá’. Outro aluno me disse: ‘Nem estudo aqui, mas sinto que 

a UFAM é a minha casa’. Então vejo que o Projeto deu uma animada nas 

alunas e nos alunos. Alguns saíram encantados com o curso de Geologia, 

embora, assim como eu, tivessem tido o primeiro contato naquele dia.  

Queria eu, lá no ensino médio, ter tido essa oportunidade. Escolhi minha área 

cinco anos depois de ter concluído a educação básica. Talvez, se o projeto já 

existisse na época, poderia ter me ajudado. Assim como vejo que ajudou 

nossos alunos. 
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Para a professora de Biologia, Cíntia Susane, também do Centro Educacional 

São Francisco, a visita proporciona a aproximação de um sonho com a realidade de 

estar na Universidade: 

 

A visita permite que os alunos se sintam motivados e cria esse elo entre o 

ensino médio e o superior. Com essa parte mais presencial da vivência dos 

cursos e principalmente com a prática, vejo que o Programa possibilita uma 

aproximação entre um sonho e a realidade de ingressar na Universidade. 

 

Das escolas do interior do estado do Amazonas, as considerações vêm do 

geógrafo e professor mestre Jan Martinot, que atua na Escola Estadual de Tempo 

Integral Maria Izabel Desterro e Silva, localizada no município de Iranduba e que 

prestou a seguinte declaração: 

 

Tenho feedback de professores e professoras que já acompanharam nossos 

alunos de nonos anos do fundamental nas visitas à UFAM pelo programa 

VIP, bem como minha própria percepção. 

Além de ser gratificante para os docentes e discentes, há a convicção de que 

nossos alunos percebem com maior clareza o significado de universidade. 

Mais da metade de nossos alunos vem de famílias onde a percepção de escola 

se limita à conclusão do segundo grau para em seguida buscarem emprego. 

Não está claro para estes pais e alunos que é necessário bem mais que isso 

para construir um futuro promissor no mundo contemporâneo. 

Para os alunos, é uma imensidão nunca vista de corredores e salas de aula. 

Gera espanto em muitos que pela primeira vez na vida visitam a 

universidade, que é comentada pelos professores em sala de aula como sendo 

um lugar onde se aprende profissões. Ao tomarem contato com a UFAM, 

percebem que há ex-colegas de escola que frequentam os cursos desta 

Instituição. A partir dessa constatação, conseguem passar a acreditar que a 

possibilidade de fazer parte deste universo acadêmico é real. Alguns alunos 

procuram seus professores após esta visita para maiores esclarecimentos 

sobre os diferentes cursos oferecidos pela UFAM. 

Eu tenho feito palestras nos primeiros anos do ensino médio, enfatizando a 

necessidade de dedicação aos estudos, de inscrição no PSC, de levar a sério o 

aprendizado para além da preocupação em passar de ano. 

Ainda há muita dificuldade de entendimento do que seja nota de corte, e 

porque é necessário obter a maior pontuação possível nessas provas. Devido 

ao entendimento de que “com média 6,0 passo de ano”, muitos alunos ainda 

imaginam que com a média mínima o acesso aos cursos de graduação estará 

garantido. É necessário desconstruir essa ideia.  

Devido a essa compreensão equivocada, muitos de nossos alunos ainda não 

se dedicam com o afinco necessário, principalmente no PSC I, e acabam 

fazendo o ENEM ao final do terceiro ano, contentando-se em conseguir 

vagas remanescentes em universidades particulares.  
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Um dado concreto é que desde ano passado, a quase totalidade de nossos 

alunos de ensino médio passou a se inscrever no PSC e no SIS. Antes das 

visitas, pouco mais de 60% dos alunos se preocupava em não perder a data 

limite para inscrição. Em 2018, 94% realizaram a inscrição. 

No meu entendimento esse resultado passa por duas situações: 1- Os 

professores passaram a dar mais importância ao tema do acesso aos cursos 

superiores e dedicam mais tempo em aula para abordar este conteúdo; 2- 

Criou-se um espaço na nossa sala de informática, específico para assistir 

alunos no período de inscrição para as provas, e este apoio é divulgado em 

todas as salas informando semanalmente qual o prazo restante. 

Outro dado importante, é que a escola passou a cobrar dos pais desde o 

oitavo ano, que providenciem Carteira de Identidade e CPF para seus filhos. 

Só para comparar, até 2016 era comum que cerca de 30% dos alunos 

chegassem ao primeiro ano do ensino médio sem estes documentos. Às 

vésperas das inscrições para as provas havia uma correria contra o tempo 

para que estes documentos fossem obtidos. Atualmente 100% dos alunos já 

os possuem ao final do nono ano do fundamental. 

 

Como se pode notar, trazer os alunos para mais próximo do universo acadêmico 

instiga-os a uma mudança de comportamento, tanto para aqueles que pensam ser algo 

impossível, pois revela a importância de prospectar planos de ingressar num curso de 

nível superior, quanto para aqueles que se sentem confusos sobre qual carreira seguir.  

 

 

 

Fonte: Acervo do Programa VIP 

Figura 69 – Visita da E. E. T. I. Maria Izabel Ferreira Xavier Desterro e Silva, 

do município de Iranduba/AM, à UFAM 
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4.10.3.5 Alunas ingressantes 

Com toda uma programação voltada principalmente aos alunos do ensino médio, 

é de se esperar que alguns deles alcancem êxito no ingresso em algum curso superior da 

UFAM. Embora tenha sido um pouco difícil encontrar esses alunos, conseguimos 

identificar alguns que aceitaram contar sobre como foi ter participado da visita e qual a 

visão que têm hoje como acadêmicos da UFAM.  

A acadêmica Rayane de Alencar Queiroz, do 5.º período do curso de Relações 

Públicas, relata com muita empolgação sobre o dia em que participou da visita: 

 

Contaram sobre como tudo funciona, sobre o Integração, sobre o R.U. Eu 

lembro que a gente fez uma foto lá na frente do Eulálio, aí o pessoal falou 

assim: ‘Aqui vai ser o primeiro lugar que vocês vão ter acesso quando vierem 

se matricular e o último, na colação’. Todo mundo queria tirar a foto. Todo 

mundo ficou muito empolgado, queria entrar em todas as salas... 

Quando a gente está no ensino médio, não temos essa visão de como é a 

universidade e eu lembro que eu falei: ‘Custe o que custar, eu vou entrar 

nessa universidade. Pode demorar o tempo que for, mas eu vou entrar aqui’. 

Aqui ficou sendo o meu sonho. Coloquei aquilo como objetivo de vida. A 

gente nem imagina que essas visitas causam esse tipo de sentimento nas 

pessoas. Porque é uma coisa nova. É uma universidade pública, então tem 

aquele nome de peso. 

Aqui dentro, aprendemos a ser independente. A realidade é essa. Aqui tudo é 

você e você mesmo. Com relação aos estudos, eu sou muito satisfeita, 

principalmente nós, da área de comunicação, temos professores excelentes. 

Eu sou muito realizada por estudar na área de comunicação aqui na UFAM.  

 A universidade como qualquer outra instituição tem os seus prós e os seus 

contras, mas no fim das contas, se você se esforçar em fazer o que tem de 

fazer, você consegue. 

O Projeto VIP é maravilhoso, principalmente para nós que temos um olhar 

um pouquinho mais crítico com relação a esse tipo de projeto. Eu acredito 

que o VIP é fundamental para a imagem da UFAM como um todo, porque 

gera esse sentimento nas pessoas que estão vindo conhecer. Quando você 

mostra exatamente como são as coisas, um brinde que você ganha, tudo 

aquilo vai criando um sentimento.  

Quando eu vim a primeira vez, nossa! Mudou totalmente a minha cabeça, 

mudou até o meu desempenho na escola porque eu queria porque queria 

entrar aqui. Comecei a dar o meu melhor e agora eu estou aqui.  

Talvez, se eu não tivesse vindo em 2012, se eu não tivesse pisado ou 

conhecido as salas e os cursos, eu penso que nem aqui estaria. Porque a partir 

do momento que eu coloquei os meus pés aqui, que eu conheci como era uma 

universidade, que eu vi como era esse mundo aqui dentro, eu quis muito 

entrar aqui. Parece até que eu já pertencia a esse lugar. 

A gente ganhou um bloquinho e uma caneta, que guardei com muito carinho. 

Até achei um dia desses. Isso despertou em mim aquele sentimento de 
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pertencer àquele lugar. Cada parte da Universidade que eu conhecia causava 

ainda mais entusiasmo, mais empolgação, tanto que a gente nem queria ir 

embora.  

Ficamos mais no Mini. Conhecemos o curso de Engenharia de Pesca e já 

causou aquele entusiasmo. Eu lembro que cheguei em casa com algo que não 

lembro o que era. Não sei se era um peixe salgado, não lembro. Aí mostrei 

para minha mãe: ‘Mãe, olha o que eu ganhei lá na UFAM, do professor de 

Engenharia de Pesca!’. A minha mãe falou: ‘O que é isso, menina?’, ‘Eu não 

sei, só sei que foi uma experiência que eles fizeram. Olha que legal!’. 

Cheguei toda empolgada, entusiasmada, eufórica, falando, falando muito. Eu 

disse para a minha mãe: ‘Mãe, eu quero muito entrar lá’. Foi uma experiência 

muito prazerosa. 

Eu tenho problema de memória, esqueço as coisas, mas aquilo ali causou 

uma lembrança tão boa em mim que eu volto no tempo e lembro do 

sentimento muito bem. Aquela mistura de emoção e de euforia de conhecer 

um lugar e dizer: ‘É ali que eu quero estar. É ali que eu quero ficar. Eu tenho 

certeza que quero fazer a minha graduação ali’.  

 

A discente fez questão de compartilhar o registro do dia que lhe foi tão 

marcante, conforme se pode observar nas figuras 70 e 71: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal Rayane Queiroz Fonte: Acervo pessoal Rayane Queiroz 

Figura 70 – Visita da Escola IDAAM  

à UFAM 

Figura 71 – Kit VIP recebido 

no dia da visita 
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A universitária do 3º período do curso de Letras - Língua Japonesa, Beatriz 

Barros Coelho, ressalta que já sabia o que desejava cursar, mas a visita fez com que 

tivesse certeza do que queria, além disso, pode descobrir outras oportunidades como a 

do intercâmbio: 

 

Eu já havia decidido o que cursar. Então a visita me ajudou ainda mais na 

certeza do que queria fazer. Conhecer a faculdade, conhecer os setores de 

cada curso ajudou a me situar para o ano seguinte. 

Com a visita, pude aprender como pegar ônibus no minicampus. Me ajudou 

bastante a não ficar perdida no primeiro dia de aula. Além disso, fiquei 

sabendo das oportunidades de intercâmbio que a Universidade oferece. 

Tenho bastante vontade, então, fiquei bastante interessada. 

Fizemos visita ao laboratório de Anatomia e aos laboratórios de Engenharia. 

Achei bastante interessante a forma como os recursos são investidos para a 

melhoria da formação dos discentes. 

Antes de entrar na UFAM era bastante ignorante. Eu apenas sabia que tinham 

muitas oportunidades e que, por ser pública, não pagaria (já que não tenho 

condições para tal). Agora, já dentro, fico contente em ver que não estava 

errada sobre as oportunidades. Inúmeros projetos são criados todos os dias: 

Fonte: Morgana Rodrigues 

Figura 72 – Rayane Queiroz, acadêmica do curso de Relações Públicas 
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Pibic, Pace... Não fazia ideia que possuía projetos de extensão. Isso é o que 

acho mais legal, levar uma pesquisa de dentro da UFAM para o público de 

fora. Não são todas as universidades que fazem isso. 

 

A oportunidade de se autodescobrir é um dos aspectos destacados no 

depoimento da aluna Lívia Miyuki Takahashi, acadêmica do 3º período do curso de 

Biotecnologia: 

 

A visita me ajudou a perceber que eu queria algo na área de biológicas, só 

não sabia o que. Mais tarde, pensei que era Farmácia, mas no fim, estou 

cursando Biotecnologia e gostando muito! 

Antes, eu via a UFAM de outro jeito. Sentia um pouco de medo pelo 

ambiente, dos professores, das matérias do curso etc. Hoje, vejo que não é 

bem assim. A UFAM é tranquila na maioria dos dias, os professores também 

(risos) e as matérias é que nem no colégio, estudar muito e nem sempre 

depender dos professores (na maioria das vezes). 

Lembro de ter visto o laboratório de Anatomia. Foi lá que percebi que queria 

algo de biológicas, mas nunca pensei em Medicina ou Enfermagem. Fiquei 

muito em dúvida entre Farmácia e Ciências Biológicas, no fim, um erro meu 

me levou à Biotecnologia. 

 

 

 

 

Figura 73 – Lívia Takahashi, acadêmica do curso de Biotecnologia 

Fonte: Morgana Rodrigues 
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Embora não seja possível afirmar que o Programa VIP tenha sido determinante 

para as escolhas das acadêmicas, conforme com o que declararam, elas puderam se 

descobrir, conhecer as oportunidades que a universidade oferece e ter a certeza do curso 

que tinham vontade em ingressar. O relato da acadêmica Rayane Queiroz repleto de 

convicção e de desejo de fazer parte da UFAM, traz à tona todo o sentimento expresso 

no slogan do Programa: Bom Estar Aqui. 
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4.10.4 Outras solicitações de visita 

 

Muito embora o Programa seja voltado ao recebimento de grupos, vez ou outra, 

a coordenação recebe solicitações de visitas individuais. Como no caso do graduando do 

curso de Ciências Biológicas, da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Pedro Fábio 

que descobriu o VIP ao navegar no site da UFAM e se interessou em agendar a visita. 

Excepcionalmente, em atendimento à sua solicitação, pode conhecer a Universidade no 

dia 21 de junho e prestou a seguinte declaração:  

 

No dia de hoje, sinto-me agradecido pela coordenação do Programa VIP, e 

em particular ao servidor Sebastião (Sabá) pela paciência e dedicação em 

mostrar-me sala por sala, laboratório por laboratório, e os projetos 

apresentados pelos próprios acadêmicos... Enfim, por ter aberto a exceção de 

mostrar-me com exclusividade a eficiência e importância da instituição 

UFAM para a sociedade. É de grande importância que a essência desse 

trabalho junto a UFAM nunca se perca e sirva de exemplo para as demais 

universidades federais do país. Meu muito obrigado! 

 

 

 

 

Figura 74 - Solicitação de visita individual 

Fonte: E-mail do Programa VIP 
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4.10.5 Imprensa VIP 

O Imprensa VIP é um evento organizado pela Assessoria de Comunicação da 

UFAM seguindo os moldes do Programa VIP. Apresentando uma programação 

destinada aos profissionais de Imprensa, tem como objetivo divulgar as pesquisas que 

estão em andamento na Universidade, reconhecida como uma das que mais produz 

pesquisas no país. Pois, como um dos principais públicos da Instituição, a mídia atua 

como parceira na prestação de contas à sociedade sobre o que acontece nos âmbitos 

institucional e acadêmico.  

A assessora de Comunicação da UFAM, jornalista Ana Carla dos Santos Souza, 

sempre estende o convite à coordenadora do VIP, professora Célia Carvalho, para 

integrar a equipe e acompanhar os jornalistas durante o Imprensa VIP.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 – Convite Imprensa VIP-2019 

Fonte: ASCOM/UFAM 
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Figura 76 – Jornalista entrevista o pró-reitor de Inovação Tecnológica, 

Professor Waltair Machado 

Fonte: Ligia Maciel 

Fonte: Ligia Maciel 

Figura 77 – Jornalistas visitam o laboratório de Indústria 4.0  

na Faculdade de Tecnologia, acompanhados pela  

assessora de Comunicação Ana Carla Souza 
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Fonte: Ligia Maciel 

Fonte: Ligia Maciel 

Figura 79 – Equipe do Imprensa VIP 

Figura 78 – Jornalistas acompanham a produção de conserva em lata de 

tambaqui na Faculdade de Ciências Agrárias, sob a coordenação do  

professor doutor Antônio José Inhamuns da Silva 
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Figura 80 – Matéria de maio de 2018 sobre  

a primeira edição do Imprensa VIP 

Fonte: site da UFAM 
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Figura 81 – Matéria de maio de 2019 sobre a  

segunda edição do Imprensa VIP 

Fonte: site da UFAM 
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4.10.6 Coordenação do Programa VIP 

A coordenadora do Programa, professora Célia Carvalho, deu a seguinte 

declaração sobre os propósitos que norteiam as atividades do Programa VIP: 

 

O VIP foi concebido com os objetivos de aproximar a UFAM da sociedade, 

de possibilitar que todos tenham acesso aos espaços de uma universidade 

pública federal, bem como de desmistificar a ideia de que somente a elite tem 

condições de adentrar uma instituição de ensino superior pública e usufruir 

de um ensino de qualidade, da participação em projetos de pesquisa e de 

extensão e de todas as atividades desenvolvidas no âmbito institucional. 

O Programa, ao longo desse tempo de existência, criado em 2008, vem se 

consolidando como um construir coletivo, isso porque, desde o seu início, 

com a participação dos servidores da Assessoria de Comunicação, depois dos 

bolsistas de Extensão e Bolsa Trabalho e, recentemente, dos integrantes do 

Programa PET Comunicação, suas atividades somente puderam ser 

concretizadas com o empenho, a dedicação e o intenso trabalhado realizado 

por todos os integrantes que fizeram parte dessa história, que não mediram 

esforços para fortalecer o nome da Universidade Federal do Amazonas. 

Com a intenção de apresentar a Instituição, o VIP, que significa Visitas para 

os Públicos, esmera-se em proporcionar aos visitantes um momento 

edificante de entendimento sobre a importância de uma universidade pública, 

dos seus espaços de discussão e de sua propositura consolidada de uma 

instituição altamente democrática. 

 

 

 

Figura 82 – Prof.ª Dr.ª Célia Carvalho - coordenadora do Programa VIP 

Fonte: Morgana Rodrigues 
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4.10.7 Avaliação do Projeto 

 

A avaliação é feita por meio da aplicação de questionário (ANEXO 3) com os 

visitantes logo após as visitas. Elaborado pela coordenação o Programa, é composto por 

doze perguntas ao todo, seis delas dicotômicas, cinco fechadas de múltipla escolha, com 

opção para justificar a resposta, e uma aberta para comentários e sugestões.  

O questionário está dividido em duas etapas, objetivando na primeira parte obter 

informações referentes à imagem que o público visitante tem em relação à Instituição, 

enquanto a segunda parte do questionário busca obter dados sobre o Programa de 

Visitas e sua funcionalidade. 

No formato original e impresso as respostas não são obrigatórias, fato constatado 

ao verificar algumas perguntas sem respostas. Na versão online, criada no Google 

Formulários
11

 para auxiliar na tabulação dos dados dos anos anteriores e dos 

questionários aplicados a partir do ano de 2019, foi possível tornar o preenchimento das 

questões dicotômicas e de múltipla escolha obrigatório. Após a visita, o questionário era 

disponibilizado por link (https://forms.gle/9yK6drLM9ojg6dY29) via e-mail ou pelo 

aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp.  

Embora a pesquisa não priorize os dados quantitativos, era importante fazer um 

retrospecto. Mediante a esse fato, os resultados apresentados a seguir correspondem às 

visitas de 12 escolas, realizadas no período de junho de 2016 a abril de 2019, 

totalizando 239 respostas, das quais pode-se extrair as seguintes informações: 

O Programa VIP recebeu instituições da rede pública e particular de ensino, do 

interior e de várias zonas da capital do Estado. O número de escolas visitantes nesse 

período pode ser maior que o apresentando. No entanto, apenas essas foram as 

identificadas por meio dos questionários. No decorrer da construção da presente 

pesquisa foram identificadas outras escolas e grupos visitantes que podem ser 

consultados no APÊNDICE D – LISTA DE ESCOLAS E GRUPOS VISITANTES. 

 

                                                           
11

 Ferramenta gratuita e online que permite a criação de formulários personalizados. As respostas às 

pesquisas são coletadas de forma organizada e automática gerando informações e gráficos em tempo 

real. Além de se adaptar para diferentes tamanhos de telas como a dos celulares, desktops e tablets, 

facilitando o preenchimento pelo usuário. 

https://forms.gle/9yK6drLM9ojg6dY29
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Instituições visitantes Bairro Cidade 

Centro Educacional Casimiro de Abreu Cidade Nova Manaus/AM 

Centro Educacional Lato Sensu  Aleixo Manaus/AM 

Centro Educacional São Francisco Compensa Manaus/AM 

Colégio Martha Falcão Adrianópolis Manaus/AM 

Escola de Educação Básica e Profissional Fundação Bradesco Dom Pedro Manaus/AM 
Escola Estadual de Tempo Integral Maria Izabel F. X. Desterro e Silva Zona Rural Iranduba/AM 
Escola Estadual de Tempo Integral Professor Garcitylzo do Lago e Silva Parque Riachuelo Manaus/AM 

Escola Estadual de Tempo Integral Professora Jacimar da Silva Gama Petrópolis Manaus/AM 

Escola Estadual Karla Patricia Barros de Azevedo Tarumã Manaus/AM 

Escola Estadual Vasco Vasques  Jorge Teixeira Manaus/AM 

Escola Municipal Ignês de Vasconcelos Dias  Jorge Teixeira Manaus/AM 

Laviniense Ensino Integrado  Aleixo Manaus/AM 

 

 

Em seguida, a primeira questão fechada procura saber como os visitantes 

consideram a imagem da UFAM.  

 

 

 

 

Conforme o resultado apresentado é possível analisar que, das 237 respostas 

dadas à questão, 86,1% (204 pessoas) dos respondentes consideram como positiva a 

imagem da UFAM, 13,9% (33 pessoas) consideram a imagem da Universidade como 

neutra e não houve resposta sinalizando para a afirmação negativa. 

QUADRO I – LISTA DE INSTITUIÇÕES VISITANTES 

Gráfico 1 - Como você considera a imagem da UFAM? 

Fonte: Questionário de avaliação 
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 A segunda pergunta questiona se a UFAM está entre as Instituições mais 

conceituadas do Estado. Das 235 respostas, 231 (98,3%) consideram que sim, e apenas 

4 pessoas (1,7%) responderam que não. 

  

 

 

 

Gráfico 2 - Para você, a UFAM está entre as Instituições 

 mais conceituadas do Estado? Por quê? 

Tabela 01 - Para você, a UFAM está entre as Instituições mais 

conceituadas do Estado? Por quê? 
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Das 121 pessoas que justificaram o motivo porque consideram, ou não, a UFAM 

uma instituição conceituada, algumas das respostas encontradas foram de que a 

Universidade: É federal; Tem muitos anos de existência; oferece pesquisas; pela sua 

infraestrutura e qualidade de ensino; tem o ensino qualificado; e porque todos que 

saem dessa Universidade são bons profissionais e são bem requisitados, fizeram 

comparação com outras universidade, ao analisar sua estrutura, no ICB, foi possível 

realizar comparações positivas em relação a outras Universidades e faculdades; outros, 

destacam que devido a sua grandeza quanto ao espaço e ainda, as atividades exteriores 

como ajudar a população. As afirmações positivas deste item, reforçam o resultado 

satisfatório da pergunta anterior.  

Enquanto para 1,7% das respostas assinaladas como não sendo uma das 

instituições mais conceituadas, a única justificativa apontada é porque “tem muita 

greve”. Sob esse aspecto, é importante frisar a falta de conhecimento sobre as crises na 
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educação que as universidades federais enfrentam, por exemplo, com os cortes de 

verbas. O que leva, na maioria das vezes, aos protestos na forma de manifestações e 

paralisações das atividades acadêmicas. 

 Além do mais, isso não influencia na trajetória acadêmica do discente, de forma 

a atrasar os seus estudos. Pois, cessado o período de greve, existe todo um ajuste no 

calendário acadêmico atendendo de forma plena a carga horária das disciplinas dos 

cursos da Universidade. O desempenho e o desenvolvimento de cada discente ao longo 

de sua graduação, depende exclusivamente dele.  

 

 

 

 A terceira pergunta pede para que os respondentes atribuam uma nota que 

represente o nível de credibilidade da Universidade, sendo 1 para pouca credibilidade e 

5 para muita credibilidade. Das 232 respostas, 62,9% (146) atribuíram nota 5. A nota 4 

recebeu 29,7% (69) das escolhas e a nota 3, recebeu 7,3% (17) das escolhas. 

 Com mais da metade das respostas atribuindo nota máxima, significa que a 

UFAM tem uma alta taxa de credibilidade entre o público visitante, mesmo com o 

assunto das greves ter sido evidenciado no item anterior. 

 

  

 

 

Gráfico 3 - Que nota você daria, em termos de credibilidade para a UFAM? 
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Na quarta pergunta, as pessoas poderiam relatar se já haviam participado de 

alguma atividade desenvolvida pela UFAM. Do total de 235 respostas, 79,6% (187) das 

pessoas disseram que não e 20,4% (48) assinalaram que sim.  

As atividades mencionadas abrangem a participação em diversos projetos e 

cursos, tais como o projeto Casa da Física
12

 e a Universidade Campeã, atividades na 

Faculdade de Educação Física, na oficina de Serigrafia, no Programa CEL
13

, visitas e 

até a participação no Processo Seletivo Continuado (PSC).  

Isso mostra que a UFAM dispõe de vários outros serviços abertos à sociedade 

que atendem às suas necessidades e que possibilitam proximidade com o universo 

acadêmico. 

Pelos dados obtidos, verificou-se a necessidade da Universidade divulgar mais 

intensamente as suas atividades para a sociedade. Pode-se inferir também que as 

atividades de extensão direcionadas à população são quase que exclusivamente 

direcionadas a alunos de escolas públicas, sendo os estudantes de escolas particulares 

pouco beneficiados com as atividades extensionistas desenvolvidas pela Universidade. 

                                                           
12

 A Estação e Centro de Ensino de Ciências Casa da Física é um projeto que abrange alunos de ensino 

fundamental (a partir do 6º ano) e médio e tem o objetivo de ser um espaço destinado à prática, à 

experimentação, à reflexão e à análise científicas dos fenômenos do cotidiano do aluno, com aulas 

teóricas e práticas, ministradas no bloco FCA 02, setor Sul do Campus Universitário Senador Arthur 

Virgílio Filho. Fonte: https://ufam.edu.br/2013-02-03-08-27-22/casa-da-fisica. 

13
 Centro de Estudos de Línguas da Faculdade de Letras (CEL/Flet/UFAM) que oferta à comunidade 

interna e externa universitária cursos livres de idiomas. 

Gráfico 4 - Você já participou de alguma atividade 

desenvolvida pela UFAM? Se sim, qual/quais? 

https://ufam.edu.br/2013-02-03-08-27-22/casa-da-fisica
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A quinta pergunta, complemento da anterior, procura saber se as pessoas 

gostariam de participar de alguma atividade realizada pela Universidade. Foram 

recebidas 234 repostas, das quais 93,6% (219) disseram que sim, desejariam participar 

de atividades promovidas pela UFAM. 

O interesse em participar das atividades revela ainda mais o desejo de conhecer a 

Universidade, de sanar a curiosidade, de saber como realmente funciona esse universo e 

o que mais ela oferece de experiências além das salas de aulas. Isso demonstra que a 

visita atrai possíveis alunos. 

 

 

A sexta pergunta solicita que os respondentes indiquem o nível de conhecimento 

sobre a UFAM antes da visita. Do total de 237 respostas, 54% (128) consideram como 

Gráfico 6 - Antes da visita, seu conhecimento sobre a UFAM era: 

Gráfico 5 - Você gostaria de participar de alguma atividade 

desenvolvida pela UFAM? 
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conhecimento médio, 35% (83) sinalizaram como baixo e 11% (26) das pessoas 

responderam que tinham um alto nível de conhecimento sobre a Instituição. 

Dessa forma, as visitas guiadas, como instrumento de aproximação, possibilitam 

que os visitantes conheçam mais sobre os seus cursos, os seus programas e os seus 

projetos. Pois, até mesmo analisando pela perspectiva interna, muitos acadêmicos ficam 

limitados à sua área de estudo durante a graduação, desconhecendo as demais atividades 

e oportunidades que a UFAM disponibiliza.   

 

 

 

 

A sétima questão pergunta como as pessoas consideraram a recepção da visita. 

70,3% (166) disseram que a recepção foi ótima. 28% (66) consideraram como boa e o 

restante 1,7% (4), consideram a recepção como regular. 

Os alunos são recepcionados no auditório Eulálio Chaves onde podem observar 

a galeria dos reitores e recebem o folder (ANEXO 4) da UFAM com informações sobre 

os Órgãos Suplementares, a Administração Superior, a Graduação, a Pós-Graduação e 

os atendimentos oferecidos pela Universidade à sociedade. Na parte interna do folder 

tem um mapa do Campus Universitário Arthur Virgílio Filho, com detalhes sobre as 

Unidades Acadêmicas, as linhas de ônibus e informações gerais, no qual os visitantes 

podem conhecer mais a respeito da Instituição. 

 

 

 

Gráfico 7 - A recepção da visita? 
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Figura 84 - Recepção da visita no auditório Eulálio Chaves 

Fonte: Ligia Maciel 

Figura 83 – Apresentação da galeria dos reitores da UFAM 

Fonte: Ligia Maciel 
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Figura 86 - Alunos do Colégio Martha Falcão no auditório Eulálio Chaves 

Fonte: Morgana Rodrigues 

Fonte: Ligia Maciel 

Figura 85 – Bolsistas do PETCOM, Davi Felipe e Daniel Oliveira 

recepcionam os visitantes no auditório Eulálio Chaves 
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A oitava pergunta tem o intuito de sondar o que os visitantes acharam do roteiro 

da visita, uma vez que o itinerário dá uma ideia geral sobre os cursos da UFAM. Foram 

recebidas 237 respostas, das quais 61,6% (146) assinalaram como ótimo, 34,6% (82) 

acharam bom e 3,8% (9) dos respondentes consideraram regular.  

Embora considerado pela maior parte das respostas como ótimo, o roteiro da 

visita é um dos itens de maior “queixa”, após a visita. Não que não tenham gostado dos 

locais que conheceram, mas porque sempre querem ir mais além. E como as áreas de 

interessem se distinguem na preferência dos alunos, a visita não consegue contemplar 

todos os cursos. 

Dada a multiplicidade de departamentos, setores e laboratórios que compõem a 

Universidade, cada um com instalações, aparelhagens e produtos que possibilitam a 

pesquisa conforme o seu campo de estudo, é uma tarefa impossível visitar todos em um 

único dia. Mas, há sempre aqueles que, seja por razões de serem profissões mais 

tradicionais ou por serem mais conhecidas, despontam como os mais solicitados, por 

exemplo, o laboratório de Anatomia. 

Por isso, é importante que no ato do agendamento da visita os solicitantes 

informem as áreas que desejam conhecer (conforme mostram as figuras abaixo), para 

melhor distribuição do itinerário e agendamento prévio com os setores e laboratórios 

que serão visitados. 

 

 

 

Gráfico 8 - O roteiro da visita? 
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Figura 87 – Roteiro de visita solicitado - Escolas IDAAM 

Fonte: E-mail do Programa VIP 

Figura 88 – Roteiro de visita solicitado –  

Centro Educacional Raimundo Belo Freire 

Fonte: E-mail do Programa VIP 
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A nona pergunta quer saber sobre o preparo do guia da visita, este que tem a 

responsabilidade de recepcionar e conduzir os grupos levando-os de um setor ao outro 

do Campus e prestando informações gerais sobre a UFAM. 94% (220) das repostas 

consideram o guia bem preparado e 6% (14) disseram que pouco preparado. 

É comum que os alunos façam muitas perguntas ao guia. Principalmente, onde 

cada curso está localizado. Alguns, porque querem saber se vão encontrar com os 

amigos ou familiares que estudam na UFAM, ou porque querem conhecer o prédio do 

curso que têm interesse de ingressar. Perguntam quanto tempo leva para aprender a se 

localizar ali dentro ou se já aconteceu de ficar perdido. Tudo isso, porque ficam 

admirados com as dimensões da UFAM. 

 

 

 

  

Gráfico 9 - O guia da visita? 

Figura 89 – Alunos visitantes 

caminham pelo Campus 

Figura 90 – Alunos se deslocam para 

visitar outro setor da Universidade 

Fonte: Morgana Rodrigues Fonte: Morgana Rodrigues 
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A penúltima pergunta é sobre a duração da visita, na qual 61,1% (143) relataram 

ser suficiente, mas 38,9% (91) disseram que o tempo não é suficiente. Alguns 

respondentes chegaram a comentar após a visita ou deixaram registrado na parte dos 

comentários que a visita poderia durar mais tempo para que pudessem conhecer mais 

cursos. Sobre essa situação, a coordenação do VIP sempre informa aos professores e 

coordenadores que acompanham a visita que eles podem solicitar uma visita full time, 

mas muitos alegam que os alunos estudam somente em um turno, sendo impossível 

permanecer mais de 4 horas na Instituição. 

 Os grupos das escolas visitantes quase sempre escolhem o turno de aula da 

turma para agendar a visita. Dessa forma, a duração do roteiro da visita segue dentro 

desse período para que possam retornar à escola no horário que seus pais e/ou 

responsáveis irão buscá-los. Além do mais, também é levado em consideração a 

disponibilidade e a programação dos professores e servidores que irão receber esses 

grupos visitantes.  

O agendamento, mais uma vez, é de suma importância para que os 

setores/cursos tenham tempo para se preparar. Há cursos que realizam uma apresentação 

completa a respeito da área e isso traz resultados positivos, pois agregam conhecimento, 

despertam curiosidade e interesse pelo curso que está sendo apresentado. 

Não é difícil pontuar casos que mesmo não tendo prévio agendamento, 

professores da Universidade abram um espaço durante a aula para dar uma palavra com 

o grupo visitante. Em uma das visitas, durante o deslocamento feito pelo campo da 

Faculdade de Educação Física, um professor estava em aula prática da disciplina de 

Topografia, da Faculdade de Ciências Agrárias, e conversou brevemente com os alunos 

Gráfico 10 - A duração da visita? 
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da escola visitante. Explicou como a topografia é utilizada e os cursos que possuem a 

disciplina na grade curricular. 

Outra questão que se pode destacar é o deslocamento de um lugar ao outro. O 

Campus é bem grande e quase todo o trajeto é feito a pé. Além disso, nem todas as 

escolas vão em condução própria e dependem da linha de ônibus Integração para ir até o 

outro setor do Campus (para muitos é um momento de diversão poder dizer que andou 

de ônibus na UFAM. Como se isso os fizessem sentir o gosto de ser universitário). Até 

mesmo as condições climáticas, como em dias chuvosos, podem influenciar 

ligeiramente no tempo da visita, por ter que esperar até que amenize e torne possível 

retomar o trajeto.  

Esses são alguns dos exemplos de situações que vão surgindo ao decorrer da 

visita e que os grupos visitantes estão sujeitos a enfrentar. Mas no final, são encarados 

como momentos de descontração.  

 

 

 

 

Na última pergunta, os respondentes assinalaram se a visita contribuiu para um 

maior conhecimento sobre a UFAM. Das 236 respostas registradas, 99,6% (235) 

afirmaram que sim. Esse fato evidencia, quase que por unanimidade, a importância do 

Programa VIP para a visibilidade da UFAM. 

A parte final do questionário permitia que as pessoas registrassem seus 

comentários e sugestões. Algumas das opiniões extraídas mostram as diferenças 

apontadas a partir de visitas anteriores: Bem melhor do que a última vez que visitei. 

Gráfico 11 - A visita contribuiu para um maior  

conhecimento sobre a UFAM? 
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Alguns prédios novos e melhor estrutura; Agora eu tenho certeza qual faculdade 

cursar; Gostei muito de visitar aqui, espero que um dia eu possa estudar aqui no futuro; 

Me interessei e pretendo me esforçar e estudar mais para vir para a UFAM, passar no 

PSC. 

Foram recebidas algumas sugestões do tipo para incluir novos cursos, melhor 

distribuição do roteiro de vista: A inclusão do curso de medicina veterinária; Um 

melhor direcionamento na distribuição do roteiro da visita pois o campus é enorme e 

vemos muito superficialmente; Os alunos visitantes deveriam ser separados de acordo 

com as áreas que estes desejam para que a visita seja mais proveitosa para todos. 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Comentários e sugestões? 
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4.10.8 Divulgação 

 

O Programa VIP possui canais de divulgação de suas atividades, como redes 

sociais, e um ícone no site da UFAM, assim como um e-mail, possibilitando aos 

interessados meios para contactar e solicitar a visitação, bem como expressar as suas 

opiniões.  

O Facebook (@UFAMVIP) e o Blog
14

 (Link: https://vipufam.wordpress.com) são 

administrados pelo servidor, pelos estagiários e bolsistas vinculados ao VIP. O conteúdo 

postado é voltado para a divulgação do Programa, curiosidades sobre a UFAM, 

depoimentos, fotos e vídeos das visitas. No Facebook, a fanpage
15

, tem um total de 170 

curtidas
16

. Representam também outras formas de avaliar o Programa, por meio dos 

feedbacks recebidos. 

Além de conteúdo para esses canais, também são produzidos materiais 

impressos como cartazes e folders. 

 

 

 

                                                           
14

 É um sítio eletrônico cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos dos chamados 

artigos, ou postagens ou publicações. 

15
 É uma página específica dentro do Facebook direcionada para empresas ou marcas. 

16
 Ação que quer dizer que o usuário gosta daquele conteúdo que está curtindo. 

Figura 91 - Fanpage do Programa VIP 

Fonte: Facebook 

 

https://vipufam.wordpress.com/
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Figura 92 – Página inicial do Blog do Programa VIP 

Fonte: Blog do Programa VIP 
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Figura 93 - Cartaz de divulgação Conheça a UFAM 

Fonte: Acervo do Programa VIP 

 

Fonte: Acervo do Programa VIP 

 

Figura 94 - Cartaz de divulgação Programa VIP 
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O site da UFAM é o principal canal para informar a comunidade acadêmica e a 

sociedade, de um modo geral, sobre as atividades que o Programa realiza. Localizado na 

aba de Serviços à Sociedade (Link: https://ufam.edu.br/programa-de-visita-para-os-publicos-

internos-e-externos-da-ufam-vip), acumula um total de 115.067 acessos.  

 Antes e, principalmente, após as visitas, são publicadas matérias que enfatizam 

a importância institucional do Programa VIP para UFAM. 

A seguir, estão as matérias que mostram alguns grupos visitantes e parcerias em 

eventos, realizados entre o período de 2014 a 2019. Nos quais pode-se observar um 

significativo número de acessos. 

 

 

 

 

 

Figura 95 - Aba do Programa VIP no site da UFAM 

Fonte: site da UFAM 

 

https://ufam.edu.br/programa-de-visita-para-os-publicos-internos-e-externos-da-ufam-vip
https://ufam.edu.br/programa-de-visita-para-os-publicos-internos-e-externos-da-ufam-vip
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Figura 96 - Matéria de setembro de 2014 sobre visita da Escola Municipal  

Cesária Santana do município de Urucará/AM 

Fonte: site da UFAM 
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Figura 97 - Matéria de outubro de 2014 sobre visita do Colégio Pitágoras, 

unidade Pitinga, do município de Presidente Figueiredo/AM 

Fonte: site da UFAM 
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Figura 99 - Notícia de outubro de 2014 sobre visita da Escola Nilton Lins 

Figura 98 - Notícia de outubro de 2014 sobre visita do  

Instituto Federal do Amazonas -Tabatinga 

Fonte: site da UFAM 

 

Fonte: site da UFAM 

 



 

 

136 

 

 

 

 

 

 

Figura 101 - Notícia de setembro de 2015 sobre visita do CETAM  

do Polo de Manacapuru/AM 

Figura 100 - Matéria de outubro de 2014 sobre visita do  

Centro Educacional Recanto da Criança Interativo 

Fonte: site da UFAM 

 

Fonte: site da UFAM 
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Figura 102 - Matéria de outubro de 2015 sobre visita de graduandos do 

curso de Formação de Professores Indígenas (FPI), da etnia Sateré-Mawé 

Figura 103 - Notícia de fevereiro de 2016 sobre visita da Escola 

Estadual Joaquim de Souza Coêlho do município de Manacapuru/AM 

Fonte: site da UFAM 

 

Fonte: site da UFAM 
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Figura 104 - Matéria de fevereiro de 2016 sobre visita do grupo de alunos 

estrangeiros do Programa Estudante Convênio de Graduação (PEC-G) e 

do Programa de Alianças para a Educação e Capacitação (PAEC) 

Figura 105 - Notícia de novembro de 2016 sobre visita da 

Escola Estadual Thomé Ferreira Santiago,  

do município de Careiro Castanho/AM 

Fonte: site da UFAM 

 

Fonte: site da UFAM 
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Figura 107 - Notícia de junho de 2017 sobre visita dos alunos  

do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA)  

da Escola Municipal Ignês de Vasconcellos Dias 

Figura 106 - Notícia de novembro de 2016 sobre visita do Curso Técnico  

em Informática do IFAM de Tabatinga 

Fonte: site da UFAM 

 

Fonte: site da UFAM 
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Figura 108 - Matéria de setembro de 2017 sobre a visita da 

Escola Estadual Professora Karla Patrícia 

Figura 109 - Notícia de outubro de 2017 sobre a visita da Escola 

Estadual Maria Amélia do Espírito Santo 

Fonte: site da UFAM 

 

Fonte: site da UFAM 

 



 

 

141 

 

 

 

 

 

 

Figura 110 - Matéria de setembro de 2017 sobre a visita dos estagiários de 

ensino médio que atuam nos setores administrativos da UFAM 

Fonte: site da UFAM 
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Figura 111 - Matéria de outubro de 2017 sobre a recepção do reitor aos alunos  

do Instituto Adventista de Manaus em visita à UFAM 

Fonte: site da UFAM 
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Figura 112 - Matéria de março de 2018 sobre o tour de apresentação aos  

calouros do curso de Relações Públicas 

Figura 113 - Notícia de março de 2018 sobre o tour de apresentação do campus  

aos novos servidores da UFAM 

Fonte: site da UFAM 

 

Fonte: site da UFAM 

 



 

 

144 

 

 

 

 

Figura 114 - Matéria de junho de 2018 sobre visita da  

E. E. T. I. Maria Izabel Ferreira Xavier Desterro e Silva  

do município de Iranduba/AM 

Fonte: site da UFAM 
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4.10.9 Pesquisa em site de busca  

Para checar o rankeamento do Programa de Visitas VIP, foi escolhido o Google 

Busca
17

 porque domina 94% de todo o tráfego orgânico na internet. Quando as pessoas 

buscam por palavras-chave com marca como programa vip são apresentados 

aproximadamente 77.500.000 resultados, no qual o Programa VIP da UFAM ocupa a 

quarta posição. Na busca por programa de visita institucional vip, a busca gera 

aproximadamente 2.790.000 resultados. Dos cinco primeiros resultados, três são 

referentes ao Programa de Visita para os Públicos Interno e Externo da UFAM. Estar na 

primeira página de resultados é importante porque ajudar a dar visibilidade ao conteúdo 

de qualquer marca.  

Em se tratando somente da busca em relação a programa de visitas, O VIP fica 

situado nas primeiras páginas do buscador, sendo isso significativo para o Programa, 

isso porque ao estar situado juntamente com grandes empresas, como a Petrobras, 

Natura e a Fiat, e antes dos programas da Nestlé e da Toyota, indica que o trabalho da 

coordenação está surtindo efeito, além disso,  somente o programa de visitas de uma 

universidade federal está em destaque, no caso o Programa VIP. 

 

 

                                                           
17

 O Google Busca é um serviço da empresa Google onde é possível fazer pesquisas na internet sobre 

qualquer tipo de assunto ou conteúdo. 

Figura 115 - Resultados para programa de visitas no Google 

Fonte: Internet 
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Figura 116 - Resultados para programa vip no Google 

Figura 117 - Resultados para programa de visita institucional vip no Google 

Fonte: Internet 

Fonte: Internet 
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4.11 Etapa da Constituição 

 

Após a etapa anterior, a que se segue corresponde a escolha da forma da página, 

da tipografia, do espelho da publicação e a estrutura técnica do fotolivro.  

 

4.11.1 Estrutura gráfico-visual 

 

A organização do trabalho nessa estrutura auxilia na disposição e no 

posicionamento de todos os elementos que comporão o fotolivro. Assim, a diagramação 

do fotolivro segue a ideia de enaltecer a riqueza de detalhes por meio do olhar 

fotográfico de cada momento. 

 

4.11.1.1 Predefinições da Página 

 

Foi definido um formato quadrado, possuindo medidas de 300x300mm, com 

altura de um papel A4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 118 – Predefinições das páginas do fotolivro 

Fonte: Morgana Rodrigues 
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4.11.1.2 Definição da Tipografia  

 

Como o fotolivro não é uma publicação com predominância de texto e sim de 

fotografias, a fonte foi escolhida sem serifa, para depoimentos e para as frases em 

destaque. Os textos são depoimentos que fazem referência com a foto de quem está 

falando. Outro ponto, são os destaques das frases de maior relevância, que são 

formatadas com fonte superior à escolhida para o depoimento.  

O teste tipográfico consistiu em testar a leitura em seus variados tamanhos, 

principalmente para os textos longos, permitindo ficar legível aos olhos do leitor. A 

porcentagem de espaçamento varia de acordo com o tamanho da fonte e da tipografia, o 

tamanho do texto e a disposição de onde se encontra. Por este motivo, as variações do 

espaçamento dos depoimentos são divergentes. 

Foram comparadas três opções de fontes com duas variações da fonte Century 

Gothic, a fonte Monotype e, por fim, ter a terceira opção de fonte como escolhida 

Myriad Pro. Deve-se considerar também que a tipografia apresente uma família 

tipográfica extensa, para se adequar a todas as variações necessárias.  

 

 

 

 

Figura 119 – Comparação de fontes testadas 

Fonte: Morgana Rodrigues 
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4.11.1.3 Orçamento 

A cotação do orçamento para a confecção de 1 (um) exemplar do fotolivro 

solicitado à empresa Enkadernadora Photograff, localizada em Manaus – rua Nossa 

Senhora das Graças, 73, bairro da Paz, foi de R$560,00 (Quinhentos e sessenta reais).  

 

4.11.2 Boneco do fotolivro 
 

O espelho da publicação mostra a distribuição do conteúdo no decorrer das 

páginas. Na parte interna, o miolo do fotolivro é composto pela página pré-textual, com 

uma apresentação do trabalho em si, sobre o Programa VIP e o que esperar ao decorrer 

da leitura e da observação das imagens. Em seguida, nas páginas textuais, o depoimento 

de abertura é do reitor, no qual destaca a importância do Programa para a UFAM. 

Posteriormente, há uma divisão em seções constituída por registros fotográficos 

e textos adaptados pertinentes a cada relato deste projeto. A maioria dos relatos estão 

acompanhados por fotos dos seus autores, além de estarem identificadas com o nome, a 

área de atuação ou profissão, e o departamento ao qual pertencem.  

Outros elementos adicionados, foram mapas e imagens que fazem parte do 

universo acadêmico e que representam as peculiaridades que podem ser observadas 

durante as visitas à Universidade. A parte final é destinada às considerações da 

coordenadora do Programa. 

O conteúdo principal está nas fotografias que compõe o relato de cada integrante 

do programa VIP. 

 

 

 

Figura 120 – Espelho da publicação 

Fonte: Morgana Rodrigues 
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Páginas 1-2 

 

 

 

 

 

Páginas 3-4 

 

 

 



 

 

152 

 

 

 

 
 

Páginas 5-6 

 

 

 

 

 
 

 

Páginas 7-8 
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Páginas 9-10 

 

 

 

 

 
 

 

Páginas 11-12 
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Páginas 13-14 

 

 

 

 
 

 

 

Páginas 15-16 
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Páginas 17-18 

 

 

 

 
 

 

Páginas 19-20 
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Páginas 21-22 

 

 

 

 
 

 

Páginas 23-24 
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Páginas 25-26 

 

 

 

 
 

 

Páginas 27-28 
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Páginas 29-30 

 

 

 

 
 

 

Páginas 31-32 
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Páginas 33-34 

 

 

 

 

Páginas 35-36 
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Páginas 37-38 

 

 

 

 

Páginas 39-40 
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4.12 Etapa de Produção 

 

A etapa final é o resultado da reunião de todos os itens especificados 

anteriormente. Para a diagramação foi utilizado o programa Adobe Photoshop versão 

Creative Cloud, com finalização no programa Adobe InDesign Creative Cloud, que 

buscam dar forma e manter a identidade em toda a publicação, levando em consideração 

as especificações técnicas do processo de composição, seguido pelo conteúdo presente 

no miolo até o fechamento para a impressão. 

O miolo do fotolivro será composto por 40 páginas para que contemple os fatos 

importantes e enriqueça os detalhes de cada fotografia. A capa será estilo capa-dura, 

com lombada quadrada e a foto impressa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121 – Capa e contracapa do fotolivro 

Fonte: Morgana Rodrigues 
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4.13 Relato de Experiência  

 

Durante os meses de execução deste projeto experimental, as alunas tiverem 

como um dos desafios aliar o conhecimento teórico com a prática acadêmica. Na 

primeira fase de concepção foi necessário construir todo arcabouço teórico à luz da 

Comunicação Institucional que seria o fio condutor de toda a pesquisa. Além de todas as 

informações necessárias para a produção do fotolivro.  

Na segunda fase, após todo o levantamento e a identificação dos sujeitos da 

pesquisa e dos dados que constituiriam o corpus da pesquisa, a metodologia aplicada foi 

a pesquisa de campo. Caracterizada pela coleta, observação, análise e interpretação dos 

fatos que ocorrem durante as visitas dirigidas no contexto da Universidade. 

Esse momento de maior proximidade com os grupos visitantes e com os 

entrevistados permitiu uma leitura comportamental dos sentimentos que são despertados 

por ocasião das visitas. No caso dos entrevistados, notava-se a empolgação ao gesticular 

e ao falar sobre o curso ou o laboratório que estavam representando. E como veem a 

possibilidade que o Programa traz de servir como vitrine para a sua área de atuação. 

Em muitos casos, observou-se como eles se preparam e como sempre estão 

dispostos a receber visitantes e atraí-los como futuros alunos, como foi constatado nas 

entrevistas e se mostravam bastante satisfeitos em razão disso.  

Como a visita ocorre no cotidiano da Universidade tal como é, era comum ver 

como os acadêmicos olhavam com estranheza a presença de alunos uniformizados pelos 

corredores. Assim como, os alunos do ensino médio se surpreendiam ao se deparar com 

a liberdade que os universitários têm. Visto que não há cobranças como as que estão 

acostumados no universo escolar. Mas, que você também deve estar ciente das 

consequências que tais atitudes poderão trazer.  

O sentimento de curiosidade e de dúvidas percebidos nos alunos visitantes 

remetia ao período que as próprias pesquisadoras tinham na época enquanto alunas do 

ensino médio de ver que o ambiente acadêmico sempre é repleto de descobertas e 

possibilita experiências de aprendizado. 

A respeito das experiências, elas se davam em múltiplos aspectos e sentidos. 

Uma das mais comentadas era a experiência olfativa, pois cada laboratório tem um 

cheiro peculiar: do formol no laboratório de Anatomia; da água sanitária e demais 

produtos usados nos laboratórios das áreas de ciências biológicas e farmacêuticas; de 
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gasolina no LAPEC; do papel com as folhas prensadas nas exsicatas do Herbário; da 

tinta e da argila no bloco de Artes e o marcante cheiro de peixe ao adentrar o laboratório 

de Tecnologia do Pescado. São diferenças percebidas que somente quem passa pela 

experiência de transitar pelos diversos setores da Universidade, pode sentir em um 

único dia. Sem esquecer da experiência de estar mais próximo da natureza. São aspectos 

comuns do dia a dia de quem convive com aquilo, mas que causam reações e 

comentários espontâneos de aprovação ou reprovação por parte dos visitantes.  

O ato fotográfico foi pensado para capturar momentos de naturalidade dos 

visitantes e poder transmitir mais fiel o possível os sentimentos vivenciados in loco. De 

igual modo, foi pensado em registrar os entrevistados como se estivessem conversando 

com o leitor. 

A terceira etapa foi a de materialização do produto. Representada pela junção 

das fases anteriores aliadas às técnicas da fotografia e do design que dariam à pesquisa 

um toque mais refinado. Fase que demandou o auxílio de uma designer para a 

diagramação do fotolivro. 

Em razão da dimensão que o trabalho foi ganhando no decorrer da sua 

construção, muitos foram os desafios encontrados. Um dos mais difíceis era o de 

convencer as pessoas a serem entrevistadas e fotografadas, a resistência era maior entre 

os acadêmicos. Uma das maneiras encontradas para lidar com a situação foi solicitar 

que as pessoas enviassem por escrito, via e-mail ou aplicativos de mensagens 

instantâneas, suas experiencias, impressões e opiniões com relação ao Programa VIP. 

Apesar de resultar em mais alguns e-mails e mensagens ignoradas, foi uma alternativa 

que deu certo para alcançar mais participantes. 

O ato de acompanhar visitas institucionais, entrevistar, escrever, fotografar, criar 

relacionamentos, aproximar os públicos da instituição, produzir conteúdo, dentre tantas 

outras atividades que se desenvolvem apenas dentro do Programa VIP, é possível notar 

a importância das atividades de relações públicas para a Universidade. E que também 

leva à reflexão de como o curso pode mostrar a profissão aos que têm a curiosidade de 

saber o que faz um profissional de Relações Públicas. 

Para as alunas, essa experiência foi bastante satisfatória e extremamente 

importante, à medida que lhes possibilitou maior domínio do saber na área, relações de 

trocas de experiências e novos aprendizados.  
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Relato de experiência – Ligia Maciel 

 

Sabe quando você cria uma expectativa de resultado e o trabalho acaba ficando 

melhor do que se esperava? É exatamente essa a sensação que tenho ao falar do 

desfecho desse projeto sobre o VIP.  

A minha primeira experiência com o Programa foi quando ingressei no curso e 

algum professor solicitou uma visita a fim de familiarizar a turma com o ambiente do 

setor Norte (onde o curso está localizado). Mas, apenas em 2017 que realmente fui 

conhecer o VIP, quando cumpri o meu estágio supervisionado acompanhando as 

atividades do Programa. Desde lá, fiquei com a ideia de escrever sobre o VIP. 

Durante a pesquisa, foi muito interessante sentir a empolgação e a emoção com 

que cada um dos profissionais com quem conversamos, professor ou servidor, 

expressavam ao falar das suas atividades. Assim como, perceber o sentimento de 

gratidão, de aprendizagem e de descoberta nos relatos dos ex-bolsista e dos alunos foi 

marcante. 

O VIP é uma daquelas atividades que percebemos o quão importante é as 

pessoas se envolverem e se doarem em prol de um objetivo. Pois, a ausência de uma 

única delas nesse processo, que é amplo e interligado, perde todo o seu sentido e a razão 

de ser. 

Além de aprender um pouco sobre as diversas profissões e conhecer vários 

cursos, setores e laboratórios da UFAM, aprendi que as atividades que são tão comuns e 

rotineiras para uns, muitas vezes, tornam-se grandes descobertas aos olhos dos outros, e 

as visitas guiadas, que parecem ser algo simples e sem grande significância, se 

transformam em um grande encontro com o eu interior. 
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Relato de experiência – Morgana Rodrigues 

 

Durante os meses de pesquisa de campo eu pude conhecer melhor a 

Universidade. Mesmo aluna finalista, não conhecia metade do Campus do Universitário. 

Estruturas e diversos blocos que não fazia ideia da existência, muito menos 

funcionamento. Além disso, não sabia como funcionava o Programa VIP, por mais que 

já tenha passado um período de pesquisa frequentando a sala e recebendo orientação 

sobre checagem de e-mails, blog, etc., nunca tinha tido a experiência de acompanhar as 

visitas. Lembro que a professora dizia “seria interessante você participar das visitas”, 

mas na época o movimento estava baixo.  

A primeira delas que acompanhei foi durante a pesquisa do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), recebendo a escola Centro Educacional São Francisco, do 

bairro Compensa. A partir dessa caminhada, reconheci a importância do VIP. E ao 

acompanhar como pesquisadora, analisar os comportamentos e reações dos visitantes, 

notando os olhares, a curiosidade, o interesse e principalmente a vontade de querer 

conhecer tudo. Ter o feedback dos próprios alunos guiados como, preciso passar nesse 

vestibular para entrar aqui é inspirador no sentido de reconhecer que o VIP tem um 

papel fundamental não só com a Instituição em si, mas também com a sociedade que 

não convive na realidade universitária. Instigando comportamentos que até mesmo os 

professores em sala de aula não conseguem despertar. A vontade de estudar para 

conseguir entrar na Universidade Pública.  

Tive a missão de registrar esses olhares e curiosidades dos alunos pela fotografia 

e abordar no fotolivro de forma que concretize toda a formação teórica e objetivos do 

trabalho. Capturar momentos espontâneos advindos das reações dos alunos em dadas 

situações de interesse e curiosidade.  

Participar da pesquisa foi certamente satisfatório e prazeroso, mesmo com horas 

de longas e cansativas caminhadas, é válido ter passado pelos lugares visitados. Não 

tinha noção da existência de um laboratório de combustíveis, como o LAPEC, 

localizado no setor Sul.  

Além de visitar diversos laboratórios, tive a oportunidade de conhecer cursos 

que não sabia como atuavam no mercado de trabalho, como o curso de Geologia. E por 
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fim, conhecer até a sala de segurança, onde disponibiliza-se uma sala com visão de 

todas as câmeras de segurança que a Universidade é rodeada.  

A experiência deste trabalho é válida para lidar com os públicos que o Programa 

é capaz de atender, tanto a sociedade quanto servidores internos. Reforçando que a 

Universidade é o nosso maior patrimônio e que é bom estar presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoras 

 

Figura 122 - Pesquisa de campo e acompanhamento das visitas dirigidas 
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CONSIDERAÇÕES  

 

O Programa VIP foi criado com a proposta de abrir as portas da UFAM com a 

intenção de torná-la mais próxima da sociedade. Em comemoração aos seus 11 anos de 

plena atividade, este projeto se propôs a construir uma narrativa visual que evidenciasse 

os momentos que se tornaram memoráveis àqueles que têm a oportunidade de vivenciar, 

ainda que seja por um dia, o sonho (muitas vezes ofuscado pelo medo e pela 

insegurança) de ingressar no universo acadêmico da mais antiga instituição de ensino 

superior do país. E daqueles que, de algum modo, contribuíram para que esse sonho se 

tornasse possível e real. 

Como cada público é marcado por manter diferentes níveis de interesses e 

expectativas com relação à UFAM, o projeto não poderia deixar de ouvir as percepções 

criadas, a partir dessa experiência, dos servidores técnico-administrativos, dos docentes, 

dos ex-bolsistas e dos alunos ingressantes sobre a imagem da Universidade. Ademais, é 

justamente por meio das experiencias individuais e coletivas que é possível construir a 

memória institucional.  

Sob a perspectiva dos alunos visitantes, o fato marcante da análise é perceber 

como uma visita pode mudar o comportamento de cada um, ao instigá-los a projetar 

objetivos mais além da realidade a qual estavam acostumados. A conexão obtida por 

meio das falas dos distintos personagens e dos dados obtidos pelos questionários 

mostram o propósito da existência e permanência do Programa VIP como um 

importante auxílio para a manutenção da credibilidade e da boa imagem institucional da 

UFAM. Fato que destaca a essência do papel das Relações Públicas para qualquer 

instituição. 

Os resultados apresentados são bastante satisfatórios frente à questão a qual o 

projeto se tencionou. Mas, quais são os rumos do Programa VIP daqui em diante? Dessa 

forma, o estudo traz consigo a proposta de lançar uma reflexão sobre os desdobramentos 

que podem surgir a partir deste. Olhar para a história no passado não é apenas um 

exercício de ver o que ficou para traz, mas saber como usar essas referências para agir 

no presente e para o futuro. 

Ao corpo docente, ao corpo administrativo e ao corpo discente, representado 

pelos ex-bolsistas, que atuaram e ainda contribuem com o Programa VIP, o fotolivro 
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representa uma maneira de homenagear a dedicação e o compromisso de cada um deles. 

Afinal, são os responsáveis por tornar a UFAM como um lugar: Bom Estar Aqui! 
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE PERGUNTAS – ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

 

Professores e servidores técnicos-administrativos da UFAM: 

- Há quanto tempo você recebe os grupos visitantes? 

- Como você vê a importância do Programa VIP para a UFAM? 

- Após a passagem das turmas das escolas visitantes, você já recebeu algum(a) aluno(a) 

oriundo dessas visitas que ingressou na UFAM? 

 

Professores e coordenadores de escolas visitantes: 

 

- Como professor(a), como considera o papel do Programa VIP no processo de escolha 

de uma profissão/curso por parte dos alunos do ensino médio? 

 

Alunos ingressantes na UFAM: 

 

- A visita lhe ajudou a esclarecer dúvidas sobre a Universidade? 

- De alguma forma, a visita lhe ajudou a escolher um curso? 

- Quais foram as percepções que você teve da UFAM quando participou da visita 

dirigida? E como você vê a UFAM após ingressar como acadêmico(a) da Universidade? 
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APÊNDICE B 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
 

Neste ato, ____________________________________________, nacionalidade 

________________, estado civil ________________, portador da Cédula de identidade 

RG nº.__________________ , inscrito no CPF/MF sob nº 

_________________________________, residente à Av/Rua 

___________________________________ , nº. _________, município de 

________________________________/Amazonas. AUTORIZO o uso de minha 

imagem em todo e qualquer material entre fotos e documentos, para ser utilizada em 

relatórios e atividades de divulgação dos trabalhos pela Universidade Federal do 

Amazonas - UFAM, com sede na rua Av. General Rodrigo Octavio Jordão Ramos, 

1200 - Coroado I, Manaus - AM, 69067-005, sejam essas destinadas à divulgação ao 

público em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso 

da imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguintes 

formas: fotolivro do Programa de Visitas – VIP. Por esta ser a expressão da minha 

vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a 

título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro. 

 

Manaus, dia _____ de abril de 2019 

 

  

  

(assinatura) 

Nome: 

Telefone p/ contato: 
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APÊNDICE C  

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2008 

 

 

 

  
 

 

Fonte: Juscelino Simões/ASCOM UFAM 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2009 

 

   

   

   

   

Fonte: Juscelino Simões/ASCOM UFAM 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2009 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Fonte: Juscelino Simões/ASCOM UFAM 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2009 

 

  

 

  

 

 

Fonte: Juscelino Simões/ASCOM UFAM 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2010 

  

     

      

 

Fonte: Juscelino Simões/ASCOM UFAM 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2011 

  

  

  

 

Fonte: Juscelino Simões/ASCOM UFAM 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2012 

 

 

 

 

 

Fonte: Juscelino Simões/ASCOM UFAM 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2013 

 

 

Fonte: Acervo Programa VIP 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2014 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Fonte: Acervo Programa VIP  
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2014 

  

  

  

  

Fonte: Acervo Programa VIP 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Programa VIP 
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 REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2014 

 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Programa VIP 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2014  

 

  

 

  

 

Fonte: Acervo Programa VIP 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2014  

 

   

  

  

   

 

 

 

 

Fonte: Acervo Programa VIP 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2015 

 

  

  

 

 

 

Fonte: Acervo Programa VIP 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2015 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Programa VIP 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2016 

   

  

  

 
 

Fonte: Acervo Programa VIP 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2017 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Programa VIP 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2017 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Programa VIP 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2017 

  

  

  

  

 

Fonte: Acervo Programa VIP 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2017 

   

  

  

  

 

Fonte: Acervo Programa VIP 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2018 

  

 

  

  

  
 

Fonte: Acervo Programa VIP 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Fonte: Acervo Programa VIP 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2018 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Programa VIP 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2018 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Programa VIP 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2018 

 

  

 

  

  
 

 

 

 

Fonte: Acervo Programa VIP 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ANO DE 2018 

  

  

  

  

Fonte: Ligia Maciel 
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APÊNDICE D 

LISTA DE ESCOLAS E GRUPOS VISITANTES 

2º Colégio Militar da Polícia Militar 

C. E. Pingo de Gente e Lavininse Ensino Integrado 

Centro de Educação Integral Christ Master  

Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM) 

Centro Educacional Casimiro de Abreu 

Centro Educacional Raimundo Belo Freire 

Centro Educacional Recanto da Criança Interativo 

Centro Educacional São Francisco  

Centro Metropolitano de Ensino  

CETAM do Polo de Manacapuru/AM 

Colégio Adventista Paul Bernard  

Colégio Dom Bosco 

Colégio Martha Falcão  

Colégio Palas Atenas 

Colégio Pitágoras, unidade Pitinga, Município de Presidente Figueiredo/AM 

Curso Biotecnologia - Campus do Médio Solimões ISB/Coari 

Curso de Formação de Professores Indígenas (FPI), etnia Sateré-Mawé 

Curso Técnico em Informática do IFAM de Tabatinga 

Escola de Educação Básica e Profissional Fundação Bradesco 

Escola de Tempo Integral Zilda Arns Neumann 

Escola Estadual André Vidal de Araújo 

Escola Estadual de Tempo Integral Maria Izabel Desterro e Silva 

Escola Estadual de Tempo Integral Professor Garcitylzo do Lago e Silva 

Escola Estadual de Tempo Integral Professora Jacimar da Silva Gama 

Escola Estadual Frei Sílvio Vagheggi 

Escola Estadual Joaquim de Souza Coelho 

Escola Estadual Joaquim de Souza Coêlho do Município de Manacapuru/AM 

Escola Estadual Karla Patrícia Barros de Azevedo 

Escola Estadual Márcio Nery 

Escola Estadual Maria Amélia do Espírito Santo 

Escola Estadual Presidente Castelo Branco 

Escola Estadual Professora Karla Patrícia 

Escola Estadual Thomé Ferreira Santiago, do Município de Careiro Castanho/AM 

Escola Estadual Tiradentes 

Escola Estadual Vasco Vasques  

Escola Fundação Bradesco 

Escola Internacional do Amazonas  

Escola Municipal Cesária Santana do Município de Urucará/AM 

Escola Municipal Ignês de Vasconcelos Dias 

Escola Municipal Rui Barbosa Lima 

Escola Municipal Vicente Mendonça Júnior 

Escola Nilton Lins 

Escolas Idaam 

Instituto Adventista de Manaus 

Instituto Batista Ida Nelson 

Instituto de Aperfeiçoamento e Ensino Superior do Amazonas  

Instituto Federal do Amazonas -Tabatinga 

Instituto Hilda Ferreira 

Programa de Alianças para a Educação e Capacitação (PAEC) 

Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da E. M. Ignês de Vasconcellos Dias 

Programa Estudante Convênio de Graduação (PEC-G) 

Programa Jovem Nota 10 - Cidade de Deus 

Serviço Socioeducativo PROJOVEM  
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ANEXO 1  

MANUAL DO BOLSISTA/ESTAGIÁRIO 
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ANEXO 2 

GUIA DOS MOCHILEIROS DA UFAM 
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ANEXO 3 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 
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ANEXO 4 

FOLDER INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


