


O segmento de educação no Brasil está passando, atualmente, por uma das mudanças mais 
significativas ocorridas nas últimas décadas, principalmente no que diz respeito ao modelo 
de aprendizagem e na forma de comunicação com seus públicos. A grande quantidade de 
Instituições de Ensino, o crescimento da modalidade à distância, a facilidade e diversidade 
das informações, os dispositivos móveis e mudança de comportamento da geração Z, tem 
aumentado significativamente a importância os processos de comunicação da Instituições de 
Ensino Superior.

Frente a este contexto, o grande desafio é criar uma identidade com os públicos alvos, através 
de uma comunicação eficiente e baseada em disponibilização de informação e conteúdos.

O plano estratégico de comunicação tem o objetivo de construir e fortalecer o posicionamen-
to da marca FASIG - Faculdade de Ciências da Saúde IGESP, buscando aproximá-la de seus 
públicos-alvo, entendendo as características desse mercado, identificando as necessidades e 
expectativas de alunos, professores, parceiros e comunidade. Através do planejamento de co-
municação visamos encontrar uma proposta de valor que onde ela mostre como irá atender a 
cada um desses públicos melhor do que seus concorrentes.

PLANO DE AÇÃO
No plano de ação, a parte tática do plano de comunicação, definimos os recursos, os respon-
sáveis, meios de execução e os indicadores de resultados, que guiarão todas as etapas do 
trabalho para que o plano seja desenvolvido como planejado.  

Foram definidas as estratégias de posicionamento, diferenciais, mensagens-chave, temas e 
canais prioritários, além das métricas que deverão demonstrar como a comunicação dará su-
porte aos objetivos e à estratégia de negócios da instituição.

Para a efetividade do plano de comunicação desenvolvemos dois importantes manuais de 
orientação para uso da marca FASIG em materiais internos e externos, o Manual de Identidade 
da Marca e o Manual de Utilização, onde estão descritas as regras para publicação da marca.



MANUAL DE IDENTIDADE





Manual de Utilização







Seguindo as diretrizes estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional, trabalhare-
mos com duas matrizes de comunicação que atenderão respectivamente aos públicos exter-
no e interno, utilizando-se dos meios on e offline para levar o conhecimento da nova marca 
FASIG ao grande público e estreitar o relacionamento com os demais players.

RESUMO DAS AÇÕES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS  
PARA OS PÚBLICOS EXTERNO E INTERNO 

1) LANÇAMENTO DO PORTAL ELETRÔNICO INSTITUCIONAL

O site institucional é o cartão de visitas digital da instituição. Ele tem o objetivo de divulgar 
todas as informações da empresa para informar ao público sobre produtos, serviços, missão, 
além de divulgar documentos, manuais, regulamentos, atos normativos, calendário acadêmi-
co, notícias sobre eventos acadêmicos e matérias com assuntos relevantes para os públicos 
internos e externos, atuando como principal canal de exposição visando a transparência e o 
cumprimento das determinações do MEC.

A partir do Portal institucional iremos construir nossa credibilidade e reputação junto aos 
públicos de interesse. 



Imagens do portal



Imagens do portal



2) E-MAIL MARKETING E BOLETINS
Como ferramenta de consolidação do relacionamento com o público externo utilizaremos 
e-mail marketing e boletins informativos para divulgar as novidades da instituição e informa-
ções relevantes do setor.

3) MATERIAL PUBLICITÁRIO
Permanentemente teremos uma equipe de profissionais trabalhando no desenvolvimento 
de peças de comunicação que envolvem a produção de material promocional: cartazes, ban-
ners e folhetos.

4) MÍDIAS ONLINE: GOOGLE, UOL, FACEBOOK, ETC.
Investiremos em ações digitais que permitam promover a marca FASIG de forma abrangente, 
rápida e em convergência com os interesses do público escolhido, identificados pelos cam-
pos de pesquisa que eles utilizam na Web através da escolha das palavras-chave certas para 
atrair cada público. Utilizando campanhas AdWords (Landing Pages), SEO Marketing, Redes 
Sociais, FacebookAds, abriremos uma porta para o Portal ou Landing Pages, gerando tráfego 
constante e atraindo visitantes mais preparados para a compra.
Estamos preparados para gerenciar a presença online da marca levando em conta o alcance 
das publicações, quantidade de visualizações, reação e interação do público sempre focados 
na mensuração do impacto dessas variantes na reputação da marca.

ENFERMAGEM
As metas serão estabelecidas em três dimensões:
•Visibilidade (alcance): quantos estão nos vendo, qual o grau efetivo (e potencial) de dissemi-
nação do conteúdo publicados em um certo perfil.
•Influência: quem está nos vendo, qual o grau de atenção e mobilização que um determina-
do perfil pode gerar em outros.
•Engajamento: que uso fazem do que está sendo visto, qual o grau de participação e envolvi-
mento de determinado perfil em relação a um conteúdo publicado.





6) PLATAFORMAS DE ATENDIMENTO: TELEFONE, CHAT E OUVIDORIA

5) MÍDIAS OFFLINE: TV, RÁDIO, JORNAIS, REVISTAS ENTRE OUTRAS



7) QUADRO DE AVISO  



8) MANUAIS, ATOS NORMATIVOS
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