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OFÍCIO Nº 174.2019/CONIF  

Brasília-DF, 2 de setembro de 2019. 

 

Aos 

Magníficos(as) Reitores(as) e Senhores(as) Dirigentes das instituições da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

C/C: Setores de Comunicação 

  

Assunto: Campanha comemorativa dos 110 anos da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica 

  

Magnífico(a) reitor(a),   

 

Cumprindo deliberação deste colegiado, encaminhamos o detalhamento da 

campanha de comunicação alusiva aos 110 anos da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica. Nesse contexto, o Conselho Nacional das Instituições da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) começa 

nesta segunda-feira, 2/9, as atividades nacionais da iniciativa, com previsão de 

término em 28 de dezembro de 2019 (conforme cronograma a seguir). Outras ações 

locais deverão ser desenvolvidas até 23 de setembro de 2020. 

 

A base de materiais que serão utilizados (ex.: molduras para fotos, brand book do 

selo etc.) está no link http://bit.ly/2kemjGB, o qual poderá passar por atualizações no 

decorrer da campanha. Especialmente em relação ao selo, o mesmo deverá ser 

utilizado em todas as peças de comunicação institucional até 23 de setembro de 

2020. A marca é de autoria do servidor do Instituto Federal do Pará (IFPA) João 

Augusto Tavares Rodrigues. 

 

Destacamos que o cronograma de ações apresentado juntamente com este 

expediente será executado em conjunto pelo Conif e suas instituições associadas. 

Desse modo, com o objetivo de fortalecer a defesa da Rede Federal, orientamos 

que os conteúdos nacionais tenham ampla adesão e que, havendo interesse, o 

mesmo seja adaptado à realidade local. 

 

Mais informações podem ser solicitadas à Assessoria de Comunicação do Conif 

pelo e-mail comunicacao@conif.org.br. 

 

Certos de podermos contar com o vosso apoio, agradecemos a atenção e nos 

colocamos à disposição. 

 

Atenciosamente,   

  

JERÔNIMO RODRIGUES DA SILVA 

Presidente do Conif 

http://www.conif.org.br/
mailto:conif@conif.org.br
http://bit.ly/2kemjGB
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Cronograma – Campanha 110 Anos da Rede Federal 

 TEMA Publicação Observações 

1 LANÇAMENTO DA CAMPANHA 
 

2/9 - Divulgação do selo comemorativo; 
- Envio, pelo Conif, de subsídios e 
peças de comunicação que serão 
utilizadas no decorrer da campanha. 

2 VÍDEO DE ABERTURA DA 
CAMPANHA 

3/9 O vídeo será publicado nas mídias 
sociais do Conif às 13h. As 
instituições que tiverem interesse em 
compartilhar a publicação deverão 
entrar em contato com a Assessoria 
de Comunicação do Conif até as 
10h30.   

3 LANÇAMENTO DO SITE 9/9 Lançamento na 43ª Reditec. 

4 OFERTA (ENSINO) 17/9 Matéria + mídias sociais 

5 ANIVERSÁRIO DA REDE + 
TWITAÇO #Rede110Anos + 
LANÇAMENTO DO VÍDEO DA 
REDE FEDERAL 
 

23/9 
 

Às 11h, todas as instituições e seus 
integrantes que são usuários do 
Twitter deverão acessar a mídia 
social e utilizar a hashtag 
#Rede110Anos. No caso do canal 
institucional, o objetivo é apresentar 
a instituição e, quanto aos demais, a 
intenção é que compartilhem 
histórias, promovendo uma forte 
articulação nacional em defesa da 
Rede Federal.   

6 PESQUISA APLICADA 1/10 Matéria + mídias sociais 

7 EXTENSÃO 8/10 Matéria + mídias sociais 

8 DESENVOLVIMENTO LOCAL E 
REGIONAL 

15/10 Matéria + mídias sociais 

9 INOVAÇÃO 22/10 Matéria + mídias sociais 

10 POLOS DE INOVAÇÃO 29/10 Matéria + mídias sociais 

11 EMPREENDEDORISMO 
 

5/11 Matéria + mídias sociais 

12 TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 12/11 Matéria + mídias sociais 

13 SUSTENTABILIDADE 19/11 Matéria + mídias sociais 

14 INTERNACIONALIZAÇÃO 26/11 Matéria + mídias sociais 

15 INDICADORES 3/12 Matéria + mídias sociais 

16 QUEM FAZ A REDE + VÍDEO 
 

10/12 Com o apoio da Rede Federal, o 
Conif produzirá um vídeo para 
valorizar o público interno.  

17 DEPOIMENTOS DE EGRESSOS 17/12 Nesta data, o Conif e as instituições 
deverão publicar depoimentos de 
egressos nas mídias sociais. 

18 ANIVERSÁRIO DOS INSTITUTOS 
FEDERAIS 

28/12 Matéria + mídias sociais 

 

http://www.conif.org.br/
mailto:conif@conif.org.br

