NÚCLEO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO – NMC
O Núcleo de Marketing e Comunicação – NMC, da FOCCA – Faculdade de
Olinda é responsável por toda a comunicação da instituição, interna e externa,
além dos meios publicitários e de mídia. O núcleo está aberto à solicitação de
professores, funcionários e alunos, desde que atendam aos prazos, padrões e
normas listadas abaixo.

REGULAMENTO PARA SOLICITAÇÕES
Atividades (ações, eventos...)
Solicitações para cobertura e divulgação de atividades, devem ser realizadas
com, no mínimo, 10 dias úteis que antecedem a data de início da divulgação,
contendo as seguintes informações abaixo:
- Atividade (nome);
- Objetivo;
- Programação;
- Público alvo;
- Divulgação (mídias);
- Local, data e horário;
- Aderência... Entre outras informações.
* Todos os campos são obrigatórios e devem ser preenchidos.
Redes Sociais
Solicitações e sugestões de conteúdo para serem publicados nas redes
sociais, devem ser encaminhadas para o e-mail marketing@focca.com.br.
* O prazo de publicação é de até 05 dias úteis.

Design Gráfico
Solicitações de artes gráficas devem ser encaminhadas para o email marketing@focca.com.br, contendo as seguintes informações:
O que? Quando? Onde? Como? Por quê? Sugestões para produção...
No caso de materiais gráficos para a divulgação de acontecimentos da
instituição, como palestras e seminários, apenas os produzidos pelo NMC
poderão ser publicados nas redes sociais, com exceção de eventos externos,
como congressos, que poderão ser publicados após aprovação do núcleo.
O prazo de envio da arte final ao solicitante, ou a publicação nas redes sociais
e site, o prazo é de até 05 dias úteis.
Solicitação de materiais impressos serão sob aprovação, sendo enviado,
também por e-mail, o status do pedido.
Comercial
Solicitação de parcerias externas e concretização de convênios devem ser
encaminhadas para o e- mail marketing@focca.com.br, com a proposta em
anexo.
Cobertura Fotográfica e Assessoria de Imprensa
Coberturas fotográficas e produções e conteúdos em vídeo e acionamento da
assessoria de imprensa serão de responsabilidade do próprio núcleo, sob
solicitação feita através do envio dos informativos de atividades, eventos ou
ações da instituição. Todas as solicitações deverão ser encaminhadas através
do e-mail: marketing@focca.com.br.
Informações Gerais
Os solicitantes deverão encaminhar, junto aos pedidos no e-mail, contatos
telefônicos e/ou Whatsapp para obter a resposta do que foi solicitado.

Expediente
O Núcleo de Marketing e Comunicação está localizado na Biblioteca Biagio
Chiappetta – Rua do Bonfim, 82. De segunda à sexta-feira, das 10h às19h.
Telefone: (81) 3366.3672.

