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Política de governança dos canais de comunicação 

Web 2.0 da Biblioteca FMUSP 

 

A biblioteca possui como canais Web 2.0 ferramentas que visam 

aproximar seus usuários e colaboradores e divulgar eventos, produtos e 

serviços pertinentes à área. Essas ferramentas são atualizadas utilizando 

modelo descentralizado com treinamento continuado para a equipe 

responsável e possuem identidade visual própria.  

As informações nas redes sociais e blogs devem estar sempre 

atualizadas, este trabalho exige manutenção, cuidado e profissionalismo. 

A utilização destas ferramentas e outros recursos de comunicação são 

temas de workshops internos semanais. 

Se forem necessários novos treinamentos os mesmos serão 

identificados e desenvolvidos. 

 

1. Blog 

 

Blog é um site com estrutura que permite atualização rápida e 

dinâmica através de “posts”, artigos ou notícias. O próprio blog organiza 

as informações em ordem cronológica, podendo ter vários colaboradores. 

O Blog da Biblioteca FMUSP utiliza modelo descentralizado de gestão 

de conteúdo definido nas reuniões do grupo de inovação. Cada 

área/serviço é responsável pela inserção de posts nos blogs específicos - 

Apoio Administrativo, Atendimento, Divulgação, Periódicos e Livros. Os 

posts nos blogs das áreas atualizam automaticamente o Blog da 

Biblioteca. 

 

1.1 Procedimentos  para manutenção/atualização dos blogs 

 

• Colocar notícias e informações relevantes aos seus usuários; 
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• Se possível solicitar que pessoas distintas leiam; 

• Certificar-se que a notícia já não foi postada por blog de outra área 

ou no mesmo blog; 

• Observar sempre se há comentários nos posts. Todos 

questionamentos dos usuários devem ser respondidos com rapidez; 

• O texto pode ter 2 ou três parágrafos. As notícias mais curtas 

devem ser enviadas pelo Twitter;  

• As mensagens devem ser confiáveis, simples e informativas; 

• Estar atento para informações fidedignas, desta forma estabelece-se 

confiança entre o blog e os usuários; 

• Recomenda-se empregar hiperlinks que ajudam a manter o 

interesse do leitor (devem ser hiperlinks informativos, explicativos, 

atrativos); 

• Utilizar títulos e subtítulos para ajudar a classificar a informação, 

torná-la mais visual , indicativa e rápida para o usuário; 

• Utilizar diferentes tamanhos nas tipografias (titular e corpo) ou 

(titular, corpo e epígrafes) sem exagerar; 

• Padronizar as entradas de textos; 

• Para destacar textos importantes: utilizar o negrito e o sublinhado; 

• Utilizar, quando possível, imagens e gráficos; 

• Empregar sempre marcadores, segundo lista definida para cada 

área; 

• Utilizar verbos em vez de frases: "explica" em lugar de "Serve para 

explicar"; 

• Preferir as fontes sans-serif – tem melhor leitura do que as serif 

(serif: Times, Book, Garamond. Sans serif : Arial, Verdana, 

Tahoma) e tamanho de tipografia: 12 pontos.  

 

Não esquecer que: 



  
 
 

 3 

• As informações disponibilizadas na internet estão em espaço 

público, podem ser acessadas por qualquer pessoa no mundo 

inteiro, então é importante preservar a imagem da DBD/FMUSP. 

 

Regras básicas de escrita 

 

a. Colocar as conclusões no princípio; 

b. Escrever menos do que se escreveria no papel. Textos para internet 

devem ser reduzidos e simplificados; 

c. A linguagem pode ser informal visando a boa comunicação, porém 

não utilizar coloquial; 

d. Utilizar ortografia e gramática corretas, 

e. Conferir toda a grafia do texto. 

 

1.2 O título do post 

 

O objetivo do título curto é atrair o usuário, não dar-lhes o brief da 

notícia.  

Nos títulos pode ser inserido: 

• Nomes de pessoas; 

• Dados, números, datas (dados atraem a leitura), 

• Lugares, cidades, endereços. 
 

• O título deve ser específico, direto e claro;  

• Usar subtítulos para esclarecer, 

• Títulos breves ajudam seu blog a ser mais limpo visualmente.  

•  

1.3 O Post 

 

Utilizar na apresentação e na redação três características básicas:  

• Texto conciso;  
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• Desenho que permita a leitura por alto, como enumerar os pontos, 

separar títulos e cabeçalhos, utilizar negritos e destacados ou listas com 

vinhetas; 

• Linguagem objetiva, 

• Utilizar tags (palavras-chave) apropriadas e sempre indicar a 

categoria. 

Poderá ser solicitado ao grupo de inovação padronização das tags, caso 

seja necessário. 

 

2. Twitter 

O twitter é uma mistura de blog com MSN, sua característica principal é a 

mensagem de até 140 caracteres. É importante ressaltar que uma vez 

escrita e enviada a mensagem já está visível para todos os seus 

seguidores e para o mundo. O twitter é um comunicador instantâneo, 

todos podem ver o que está escrito, mesmo não sendo um seguidor. 

Basta ter o endereço.  

O Twitter da Biblioteca FMUSP utiliza modelo descentralizado e é 

alimentado pelos funcionários de todas as áreas que foram treinados. No 

twitter publica-se links, novidades, fotos, eventos e qualquer informação 

de interesse aos usuários visando a comunicação e compartilhamento. 

2.1 Procedimentos para manutenção/atualização do Twitter 

• A comunicação deve ser correta, honesta e confiável. 

• Não exagerar na quantidade de mensagens; 

• Procurar twittar apenas temas de interesse aos usuários; 

• Analisar a notícia e enviar apenas informações relevantes; 

• O Twitter deve ser encarado seriamente, não é um trabalho para ser 

feito em cinco minutos; 
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• Como o Twitter é imediato, as atualizações devem ser relevantes e 

importantes; 

• Utilizar o Twitipic para inserir fotos e imagens que queira divulgar 

(caso necessário poderá ser oferecido treinamento); 

• Colocar um link curto, utilizando um site de encurtador de URL 

(tinyurl.com, bit.ly), pode-se usar para isto agredadores; 

• Pensar antes de escrever, a mensagem fica registrada em ambiente 

público mundial; 

• Retwittar as mensagens interessantes; 

• Verificar sempre se a mensagem já não foi inserida por outro 

colaborador, 

• Utilizar Hashtags (#) sugeridas: 

#Ebooks 

#Workshop 

#Evento 

#Bibliotecafmusp 

#Scielo 

#Periódicos 

#Basededados 

#FMUSP 

#USP 

#Livro 

#Exposiçãodelivro 

#Exposiçãodeperiódico 

#Exposiçãodetese 

#Tese 

#Dissertação 

#Acessoaberto 
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3. iGoogle 

O iGoogle é uma ferramenta agregadora disponibilizada pela Google que 

permite a criação de uma página inicial personalizada, com opção de 

escolha de várias gadgets.  

As gadgets estão disponíveis em vários formatos diferentes e dão acesso a 

atividades e informações por toda a web, possibilitando: 

• Ver mensagens mais recentes do Gmail; 

• Ler as manchetes do Google Notícias e de outras fontes de notícias 
importantes;  

• Administrar agendas (telefônica, eventos, ocorrências); 

• Visualizar os posts das áreas, 

• Alimentar Twitter. 

 

O iGoogle permite inserir gadgets personalizados.  

Cada área possui a página Início personalizado, contendo no modo básico: 

lista de tarefas, twitter, google agenda, blogs, agenda de telefone e 

lembrete de aniversários. Possui outra página Novidades contendo gmail, 

google Docs e Google Maps. Outros gadgets podem ser incluídos na 

customização para cada área. 

O twitter pode ser atualizado através do próprio iGoogle e os últimos 

posts dos blogs podem ser visualizados. 

3.1 Procedimentos para manutenção/atualização do iGoogle 

Cada área (SATI, SAI e SPD) possui as agendas Eventos externos, férias e 

ocorrências, todas compartilhadas com a agenda do SAA. No caso do SAI 

existe a Agenda Eventos Internos para cursos e treinamentos organizados 

ou ministrados pela Biblioteca. Outras agendas podem ser criadas 

conforme necessidade da área. 
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• É importante preencher as informações nos campos corretos: 

• o quê ou título: para definir assunto - após o assunto colocar o 

nome do(s) funcionário(s) envolvido(s); 

• preencher a data, horário e local (onde), quando pertinente, 

• na agenda ocorrências utilizar os termos de forma padronizada, 

como abaixo: 

Doação de sangue; 
Entrada tarde; 
Saída antecipada; 
Falta abonada; 
Falta justificada; 
Licença saúde, 
Licença prêmio. 
 

Esta ferramenta está sob a responsabilidade de cada chefia de área. 

 

4. Facebook 
 

O Facebook é uma comunidade social de relacionamento que conecta 

pessoas, instituições ou empresas que possuem assuntos em comum. 

Permite publicar fotos, notícias, novidades e publicar vídeos. 

O Facebook pode ser utilizado para a conexão e compartilhamento de 

notícias, informações para uma rede específica de usuários. 

O Facebook da Biblioteca da FMUSP está em desenvolvimento, com a 

preocupação de ser um endereço que retrate as característcas 

institucionais. 
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