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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

A Ascom informa, para alinhamento de fluxos e prazos, que:

• RDEs, bem como documentos a serem publicados no portal IGESDF, de-
vem ser solicitado à essa Assessoria por meio da Gerência de Qualidade. 
Os demandantes devem encaminhar a solicitação de publicação para o 
email qualidade.riscos@igesdf.org.br que encaminhará à Ascom após 
validação do mesmo no sistema MVGE.

• Comunicados relacionados à RH, oriundos da GGPES d vem ser enca-
minhados à Ascom (ascom@igesdf.org.br) para publicação no portal, 
intranet e disparo via lista de transmissão, após validação prévia da Dire-
toria Presidente. 

• Solicitações de artes devem ser encaminhadas por e-mail (ascom@
igesdf.or.br) com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência. 

• Nenhum setor está autorizado a produzir ou divulgar, por meio digital ou 
físico, qualquer peça de comunicação sem a supervisão e autorização 
da Assessoria de Comunicação, conforme Boletim nº4/2019. As solicita-
ções de aprovação de artes feitas pelas áreas finalísticas devem chegar 
com pelo menos dois dias úteis de antecedência. Considere-se que nem 
sempre essas artes podem ser validadas, seja pelo conteúdo seja por não 
estar dentro dos padrões de identidade visual do Instituto.

• Agendamento de cobertura (fotográfica, reportagem, vídeo) deve ser 
realizado com pelo menos três dias úteis de antecedência.


