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Apresentação

Olá! Esse é o manual de uso das mídias 
sociais da Secult/GO. Nosso objetivo é 
fornecer dicas e ferramentas para que 
cada unidade da Secretaria possa se 
comunicar de forma eficiente com o 
público, divulgando as iniciativas e agen-
das positivas de forma direta e criativa. 
Atualmente, as mídias sociais represen-
tam um caminho eficaz para a comuni-
cação do poder público com os cidadãos, 
por isso, quanto mais padronizada, direta 
e sem ruídos, melhor! 
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Mídias sociais 
Grande parte das unidades da Secult/
GO utiliza o Instagram para se comunicar 
com o público. Caso a unidade também 
utilize outras mídias como o Facebook, é 
importante que o conteúdo publicado no 
Instagram também seja compartilhado 
nas outras ferramentas. Todas as redes 
devem estar atualizadas e padronizadas. 
Para facilitar esse trabalho, o Instagram 
oferece um ícone de compartilhamento 
da postagem com o Facebook. Basta 
selecionar o ícone e pronto! A postagem 
estará disponível nas duas redes.

Caso a unidade utilize o Twitter, a recomen-
dação é que essa rede não seja atualizada.
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Caso sua conta do Facebook não esteja 
vinculada ao Instagram basta vincular, 
conforme exemplo abaixo:
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Caso sua unidade utilize o Twitter, a reco-
mendação da Comunicação Setorial da 
Secult é que você adeque a postagem 
para essa rede, não utilizando as opções 
de compartilhamento do Instagram. 
Poste seu card (arte de divulgação) com 
um texto de no máximo 280  caracteres. 
Exemplo:
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Desenvolvendo sua arte de 
divulgação (card)
O ideal é que sejam postados três cards 
por semana no perfil de sua unidade. 
Caso você mesmo desenvolva o card (arte 
de divulgação), é preciso seguir algumas 
recomendações de nossa Comunicação 
Setorial:

- O formato do card para Feed de Insta-
gram/Facebook deve ser de 1080px por 
1080px 

- Em todas as artes é preciso incluir os 
logotipos da unidade e do Governo do 
Estado de Goiás. Na página www.cultura.
go.gov.br/logotipo-e-mídias, eles são 
disponibilizados em versões coloridas e 
monocromáticas. Caso seja necessário, 
faça o pedido dos arquivos vetorizados 
diretamente à comunicação setorial pelo 
email imprensa.secultgoias@gmail.com

- Os logotipos devem estar legíveis, por 
isso, cuidado ao diminuí-los ou aumen-
tá-los. A aplicação deve ser feita na parte 
inferior da arte.
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- Não é permitido modificar as aplica-
ções do logotipo do Governo de Goiás. 
Consulte o manual de marca caso surja 
alguma dúvida a respeito de sua aplica-
ção. 

- Evite desenvolver cards poluídos. Colo-
que no card apenas o nome do evento, 
data, hora, local e informações sobre 
preço ( se a atividade é gratuita ou não). 
Exemplo: 

- No seus cards, procure trabalhar com 
a cor verde, que é a cor oficial do Estado 
de Goiás.

- Para os textos, procure utilizar a tipo-
grafia oficial. Cards com fontes diferentes 
das indicadas não serão aprovados. 
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- TODOS OS CARDS DEVEM SER             
APROVADOS PELA COMUNICAÇÃO 
SETORIAL ANTES DE POSTADOS. 

Para aprovação, envie com antecedência 
mínima de 1 dia para o email : imprensa.
secultgoias@gmail.com 

- Nossa equipe brevemente responderá, 
aprovando a arte ou indicando correções.

- Por favor, nomeie o email como: ARTE 
APROVAÇÃO – NOME DA UNIDADE 

Ex: ARTE APROVAÇÃO – VILA CORA 
CORALINA 

Isso fará com que visualizemos com mais 
rapidez o material enviado. 
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- Várias unidades da Secult sediam even-
tos de terceiros que desenvolvem suas 
próprias artes de divulgação. Assim, no 
momento de definição do contrato de 
locação/disponibilização do espaço 
público da Secult para terceiros, o servi-
dor público deve informar ao “locatá-
rio/permissionário/produtor do evento” 
que ele precisa incluir nas suas artes de 
divulgação os logotipos da unidade onde 
ocorre o evento e do Governo de Goiás. 
Caso o produtor não possua as logos, 
ele pode captá-las no site da Secult ou 
requisitar pelo email: 

imprensa.secultgoias@gmail.com

- A Comunicação Setorial da Secult 
também precisa aprovar as logos dos 
eventos de terceiros antes das postagens. 
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Dicas para o desenvolvimento 
de cards no CANVA:
- Se você é responsável pela elaboração 
das artes da unidade cultural onde traba-
lha, uma boa dica é utilizar as ferramentas 
do site https://www.canva.com/

- O site disponibiliza templates intuiti-
vos para os diversos formatos das mídias 
sociais: feed, stories, capas de facebook, 
ícone de perfil, entre outros. Lembre-se 
apenas de seguir as recomendações da 
comunicação setorial referente à cor, 
fontes, informações no card e logos. 

- Use o template disponível em 

http://tiny.cc/templatesecult

- Consulte se há alguma data comemo-
rativa no calendário brasileiro que se 
adeque à sua unidade. Cards comemora-
tivos também auxiliam no engajamento. 
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Stories no Instagram e Facebook
- Poderão ser feitos stories nas mídias 
sociais das unidades da Secult. Esses não 
precisam de aprovação da Comunicação 
Setorial, mas estão sujeitos a avaliação 
posterior, podendo inclusive ser retira-
dos caso não atendam aos requisitos de 
padronização.

- Poderão ser feitos stories sobre:

a) a preparação para os eventos que ocor-
rem nas unidades, 

b) cobertura ao vivo dos eventos (Muita 
atenção à qualidade de som e imagem)

c) Vídeos rápidos com os representantes 
das unidades para falar sobre exposições, 
shows, espetáculos e demais atividades 
culturais que ocorrerem no local;

d) Vídeos rápidos com artistas que se 
apresentem na unidade cultural para 
convidarem o público para o espetáculo/
show/concerto. 

Ex1: OLÁ, EU SOU LULU SANTOS E ME 
APRESENTO HOJE NO TEATRO GOIÂ-
NIA, ÀS 8 E MEIA DA NOITE. ESPERO 
TODOS VOCÊS. SERÁ UMA GRANDE 
NOITE!

EX2: OLÁ, EU SOU HENRIQUE DANTAS, 
HISTORIADOR, E HOJE VOU CONDU-
ZIR UMA RODA DE CONVERSA SOBRE 
COSTUMES E CULTURA DE GOIÁS, NO 
MUSEU ZOROASTRO ARTIAGA, ÀS 15H. 
NÃO PERCA.
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e) Divulgação dos cards sobre os eventos 

f) Curiosidades sobre as unidades 

g) Menção a matérias de jornais e tvs 
sobre as unidades

- Os vídeos para stories devem ser grava-
dos na vertical

- Sempre marcar o perfil da secultgoias 
nos stories

- Em relação aos textos dos stories, utili-
zar a fonte clássica, fundo verde e letra 
branca. Exemplo:
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Interação nas mídias sociais 
Interação com perfis

Todas as redes sociais das unidades 
da Secult/GO são públicas e por isso é 
necessário que haja alguns cuidados em 
relação à interação com outros perfis.

-  Os perfis vinculados a Secult devem 
curtir apenas posts de perfis comerciais 
vinculados ao setor cultural. Para evitar 
qualquer tipo de mal entendido, não 
curtir perfis pessoais, de partidos polí-
ticos, de políticos e candidatos a cargos 
eletivos e outras contas que não estão 
ligadas ao setor artístico/cultural.

- Atualmente, administram-se várias 
contas de Instagram em um mesmo 
aparelho. Por isso, muito cuidado para 
não confundir sua conta pessoal com a 
do órgão público que você trabalha.

- A interação com perfis culturais é inte-
ressante e pode gerar engajamento 
e aumento do número de seguidores. 
Por exemplo, o perfil do Museu Pedro 
Ludovico Teixeira pode interagir com 
o perfil do Museu Zoroastro Artiaga. O 
perfil do Centro Cultural Oscar Niemeyer 
pode interagir com o do Centro Cultu-
ral Martim Cererê. O público enxerga 
essa convergência como algo positivo. A 
interação pode ser feita com unidades 
culturais que inclusive não estão liga-
das ao Governo de Goiás. Por exemplo, a 
Orquestra Filarmônica de Goiás (Governo 
de Goiás) pode interagir com a Orquestra 
Sinfônica de Goiânia ( Prefeitura de Goiâ-
nia). O perfil do Cine Teatro São Joaquim 
pode interagir com o perfil do Iphan.
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Exemplo de interação entre órgãos do GovernoFederal:

Fonte: SECOM, 2018
Exemplo de interação entre a Orquestra Filarmônica 
de Goiás e a Sala São Paulo

(uma das principais salas de concerto do Brasil).
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Interação com os cidadãos
- Nos perfis das unidades da Secult, é 
importante responder aos questiona-
mentos dos cidadãos seja nos comen-
tários no feed, nos stories ou nas mensa-
gens inbox. É indelicado deixar o usuário 
do serviço público sem respostas.

- O tom das respostas deve ser educado 
e nunca de enfrentamento. Os elogios 
podem ser respondidos com emojis ou 
com palavras de agradecimento.

- Muitas unidades recebem dúvidas 
sobre horário de funcionamento ou 
sobre a programação.  É importante que 
todas essas questões sejam respondidas. 
Quando não houver uma programação 
específica, responder que no momento 
não há programações, mas o usuário 
continue acompanhando a página virtual 
para novas informações.

- Questões polêmicas relativas à Fundo de 
Cultura, Lei Goyazes, Gestão da Orquestra 
Filarmônica de Goiás, Funcionamento 
das Bibliotecas do Centro Cultural Oscar 
Niemeyer, Festivais do Estado, Editais 
e outras questões que fogem ao tema  
“funcionamento de unidade/programa-
ção” devem ser encaminhadas a Comu-
nicação Setorial da Secult Goiás, que 
responderá. 

-  Exclua comentários negativos de usuá-
rios apenas quando contiverem insul-
tos a cidadãos, exposição de informa-
ções pessoais e confidenciais, palavras 
de baixo calão, incitação ao ódio ou à 
violência, calúnia, difamação, assédio e 
discriminação. Caso contrário, mantenha 
os comentários visíveis e, na medida do 
possível, responda-os (SECOM,2018);
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-  Exclua comentários que apresentem 
características de spam ou vírus, divul-
gação de propagandas de produtos ou 
anúncios comerciais, além de propagan-
das político-partidárias ou favoráveis e/
ou agressivas a políticos e candidatos 
(SECOM,18);
- Nenhuma instituição é infalível, então, 
em caso de erro, admita a falha e peça 
desculpas (SECOM,2018).

#Hashtags
Para aumentar o engajamento das posta-
gens, utilize sempre as #:

#goias
#goiania
#goianos
#cultura
#arte
#governodegoias

#somostodosgoias

Atendimento Comunicação 
Setorial SECULT 
Estamos à disposição para esclarecer 
quaisquer dúvidas referentes à gestão 
das redes sociais das unidades da Secult. 
Não hesite em entrar em contato! =D

Horário de funcionamento: 08h às 18h

Telefone: 3201-5927

Email: imprensa.secultgoias@gmail.com

REFERÊNCIA 
SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICA-
ÇÃO SOCIAL.  Manual de Uso das Redes 
Sociais. Disponível em secom.gov.br/
acesso-a-informacao/manuais/arqui-
vos/manual-de-uso-de-redes-sociais.
pdf Acesso em 22.01.2020


