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 RESUMO 
  

A conectividade dinamiza as mudanças nas atitudes e preferências do consumidor e, 
diante dela, as IES estão em constante adequação em relação a forma de se 
comunicar com a sociedade. As campanhas de marketing perderam a sua força nos 
últimos anos, sendo que a escolha de um produto ou de um serviço está baseada com 
mais intensidade na experiência de usuários relatada nas redes. Porém, as propostas 
de marketing, ainda, atendem a um princípio básico: a eterna busca pela satisfação 
de ambos os envolvidos na equação produção e consumo, sempre com a mediação 
dos meios de comunicação disponíveis, técnica financeira adequadamente 
direcionados aos diversos mercados-alvos. Nesse contexto, o estudo buscou 
identificar as ações de marketing de relacionamento em redes sociais online usadas 
por uma Universidade Comunitária de Santa Catarina pertencente ao Sistema ACAFE, 
neste estudo representada pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Para tal, 
documentou-se as interações online motivadas pelas postagens, sejam elas 
comunicações visuais e/ou escritas nas redes sociais online Facebook, Twitter e 
Youtube durante três meses. A partir de suas partes constituintes, sendo 60 postagens 
do Youtube, 315 postagens do Twitter (decompostos em 4.056 dados) e 133 
postagens do Facebook (decompostos em 3.192 dados) do perfil da IES, realizou-se 
a fotoelicitação e o exame indutivo identificando-se padrões de significados existentes 
nas comunicações da Instituição de Ensino bem como de seus respectivos nodos e 
vínculos. Os resultados permitem afirmar que: (1) A universidade em análise utiliza 
com frequência as redes sociais online para postar conteúdo e interagir com 
consumidores; (2) as postagens estão atingindo índices moderados de interação e 
relacionamento; (3) há mais reações positivas as postagens do que reações 
negativas; (4) observou-se que tanto no Twitter como no Facebook houve publicações 
contemplando destaques e reconhecimentos nas diferentes áreas de abrangência de 
atuação da Instituição, sendo elas, Ensino, Pesquisa e Extensão; (5) as postagens 
foram publicadas por meio de fotos, artes gráficas e vídeos. Com relação às fotos, em 
sua maioria ilustravam matérias, priorizando a presença de alunos e comunidade, 
quando se tratavam de projetos de extensão. As artes gráficas foram usadas em sua 
maioria para ilustrar campanhas publicitárias onde envolve-se captação de alunos 
com foco principal em Ensino Médio, sendo Vestibular e Processo Seletivo.  
 
Palavras-chave: Marketing de Relacionamento. Marketing Educacional. 
Universidades Comunitárias. Redes Sociais Online. Netnografia. Fotoelicitação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
The connectivity makes the changes more dynamic in the attitudes and preferences of 
a consumer and, in front of it, the IES are in constant adaption in relation to how we 
communicate with society. Marketing campaigns have lost their strength in the last 
years, with the choice of a product or service based more on the user´s experience 
reported on the social networks. However, the marketing proposals still fulfil a basic 
principle: the eternal search for the satisfaction of both sides involved in the production 
and consumption equation, it is always with the mediation of the available means of 
communication, financial technique appropriately targeted to the various target 
markets. In this context, the study searched to identify the relationship among 
marketing actions in online social networks used by a Community University of Santa 
Catarina belonging to the ACAFE System, in this study represented by the University 
of Vale do Itajaí - UNIVALI. For that, we documented the online interactions motivated 
by the posts, being visual communications and / or written in the social networks online 
Facebook, Twitter and YouTube during three months. From its constituent parts, being 
60 posts of YouTube, 315 Twitter posts (decomposed in 4,056 data) and 133 Facebook 
posts (decomposed in 3,192 data) of the IES profile, the photo elicitation and the 
inductive examination were carried out, the meaning patterns existing in the 
Communications of the Teaching Institution as well as their respective nodes and links 
were established. The results allow us to state that: (1) The university under analysis 
frequently uses online social networks to post content and interact with consumers; (2) 
The posts are reaching moderate levels of interaction and relationship; (3) there are 
more positive reactions to negative reactions on the posts; (4) it was observed that 
both on Twitter and on Facebook there were publications contemplating highlights and 
recognitions in the different areas of coverage of the Institution, such as Teaching, 
Research and Extension; (5) The posts were posted by photos, graphics and videos. 
Talking about the photos, they mostly illustrated subjects, prioritizing the presence of 
students and community when it came to extension projects. The graphic arts were 
used mostly to illustrate advertising campaigns where it involves the capture of 
students with main focus in High School, being Vestibular and Selective Process. 
 
Keywords: Marketing of relationship. Educational marketing. Community universities. 
Online social networks. Netnography. Photo elicitation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Yanase (2011, p.17), em seu livro Gestão de Marketing e Comunicação, traz a 

reflexão pertinente do filósofo Renato Janine Ribeiro acerca da atividade do 

publicitário em suas diferentes áreas de atuação, e o consumo como exercício de 

cidadania:  

É difícil, hoje, pensar em política – e em cidadania – sem pensar também no 
consumo. A questão, para a cidadania, não é esquecer o sabonete, mas exigir 
que este seja produzido com respeito ao meio ambiente, aos direitos 
trabalhistas, sem o uso de mão de obra infantil, e que além disso seja de boa 
qualidade e preço adequado. Tudo isso é altamente político. A cidadania, como 
Deus, pode estar nos detalhes. Os norte-americanos aprenderam a ser 
cidadãos controlando para onde ia o dinheiro de seus impostos. [...] A base 
das democracias anglo-saxãs está, assim, historicamente, na relação do 
indivíduo com seu dinheiro. Não estranha, então, que hoje muitos aprendam a 
cidadania verificando a qualidade do que compram. Aliás, como compramos 
porcaria toda semana, e só votamos a cada dois anos, é pedagógico lutar por 
relações mais decentes de consumo.  

 

Isso, certamente, modifica o papel do publicitário na sociedade. Ele deve deixar 

de ser um retórico da venda a qualquer custo, para se tornar responsável pela 

qualidade do que vende (YANASE, 2011). O publicitário possui seu foco de atividade 

no marketing de diferentes instituições, sejam elas públicas, privadas ou terceiro setor.  

O propósito do marketing é tornar a venda supérflua a partir da oferta de 

produtos, serviços, preços apropriados, distribuição e promoção eficaz (DRUCKER, 

1973). Trata-se de uma atividade central das instituições dinâmicas, buscando atender 

eficazmente alguma área de necessidade humana (KOTLER; FOX,1994, p. 22). No 

presente estudo, essa necessidade se encontra na história da missão das Instituições 

de Ensino Superior Comunitárias de Santa Catarina, pertencentes ao Sistema 

ACAFE, que se dá na interiorização da educação superior e contribuem com a 

qualificação das populações e o desenvolvimento regional (MEC, 2017), melhorando 

a vida de indivíduos e da sociedade como um todo. 

A discussão de marketing vem auferindo crescente interesse pela gestão de 

universidades, faculdades e escolas, principalmente privadas, que enfrentam declínio 

nas matrículas, com custos ascendentes - no atendimento às normas propostas pelo 

Ministério da Educação e Cultura Brasileiro (MEC), bem como para melhorar seu 

conceito - e futuros incertos (BRAGA; COBRA, 2004). Esse movimento fez com que 
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inúmeras IES integrassem os conceitos de marketing em suas estratégias (HAHN et 

al., 2013). 

Junto à disseminação das IES e à integração dos conceitos de marketing, vêm 

crescendo a importância e a inferência da conectividade à internet e às redes sociais 

online (RSO). A conectividade dinamiza as mudanças nas atitudes e preferências do 

consumidor, e, diante dela, as IES estão em constante adequação com relação a sua 

forma de se comunicar com a sociedade. Porém, as propostas de marketing ainda 

atendem a um princípio básico: a eterna busca pela satisfação de ambos os polos 

envolvidos na equação produção e consumo, sempre com a mediação dos meios de 

comunicação disponíveis, da técnica financeira, adequadamente, direcionados para 

os diversos mercados-alvos. No entanto, em plena sociedade da informação, a 

tecnologia disponibilizada se caracteriza por novas possibilidades de comunicação e 

interatividade, ou seja, emerge o marketing digital (GALINDO, 2002).  

Mendoza (1994, p. 38) resume que:  

Isto que dá sentido ao conceito de interatividade, a compressão digital permite 

não apenas enviar mais informações, como extrair dados das respostas de 

cada pessoa exposta ao meio, e através deste mesmo canal por onde se 

transmite a informação. Ainda, as transformações proporcionadas pelo 

deslocamento do marketing disseminado para o marketing de relacionamento 

apontam para duas características de comunicação: a capacidade de se dirigir 

a uma pessoa e a capacidade de se obter a resposta dada por essa pessoa. 

Tais características tornam possível uma terceira, ou melhor, a capacidade de 

se dirigir a um indivíduo ainda mais uma vez, de uma forma que leve em 

consideração a singularidade de sua resposta. 

 

 Ainda que haja outras formas de mídia interativa, o principal foco de ação é 

internet. Mendoza (1994) define a mídia online como sutil, flexível e persuasiva quanto 

ao diálogo entre duas pessoas.  

Diante das alterações na forma de comunicação, há uma mudança de enfoque 

do marketing de massa para o marketing um-a-um, ou do marketing de banco de 

dados, no qual o atendimento individualizado é auxiliado pela tecnologia da 

informática e da comunicação, mudando completamente a relação entre a empresa e 

seus compradores, criando novas oportunidades de negócios. Isso é possível 

mediante a aplicação do marketing de relacionamento, com a utilização de banco de 

dados informatizados; afinal, o consumidor não busca apenas produtos, mas, 

também, procura soluções. Não basta oferecer bens e serviços, mas primordialmente 

criar bases para um relacionamento (GALINDO, 2002). 
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A partir dessa mudança de paradigma do marketing - de massa para o 

individualizado (PEPPERS; ROGERS, 1996) - tem-se o reflexo direto no 

comportamento comunicacional, onde o consumidor, até então exposto a uma mídia 

unidirecional, agora tem a sua disposição a oportunidade do feedback por meio da 

web e redes sociais online. Essa mudança trouxe ao marketing uma nova perspectiva, 

denominada marketing de relacionamento. De acordo com Kotler (2001), o ponto de 

partida do marketing de relacionamento baseia-se em possíveis clientes que podem 

comprar um produto ou serviço. A organização trabalha junto a essa possibilidade 

para determinar quais são os mais prováveis clientes potenciais – aqueles que 

possuem um forte interesse potencial pelo produto ou serviço. 

A partir da identificação, o mesmo autor (2001, p. 72), define que:  

As organizações direcionam seus esforços a fim de converter seus clientes 
potenciais em eventuais, para depois convertê-los em regulares, porém ambos 
podem continuar comprando da concorrência. A empresa, então, age no 
sentido de transformar esses clientes regulares em preferenciais – clientes a 
quem a empresa trata excepcionalmente bem e com conhecimento por meio 
da oferta de vantagens ou demonstração de interesse na satisfação deles, por 
exemplo. Com isso, espera-se que os associados se transformem em 
defensores, clientes que entusiasticamente recomendam a empresa e seus 
produtos e serviços aos outros. O maior desafio é transformar defensores em 
parceiros, isto é, quando o cliente e a empresa trabalham ativamente em 
conjunto.  
 

Com relação à compra de um serviço de ensino, essa se caracteriza por poder 

começar muito antes de efetivá-la (KOTLER; FOX,1994) e por isso, se faz necessária 

a atenção das Instituições de Ensino Superior no desenvolvimento de marketing de 

relacionamento em todos os possíveis influenciadores nesse processo de tomada de 

decisão. Além disso, o marketing de relacionamento deve ser perpetuado na 

efetivação da compra do serviço ou matrícula a fim de manter o aluno satisfeito por 

meio da renovação de sua matrícula (KOTLER; FOX,1994) e por se tornar também 

um influenciador nesse processo.  

 Diante das evidências que inferem na necessidade das organizações, inclusive 

das instituições de ensino, de promover ações de marketing de relacionamento, 

utilizando das ferramentas disponíveis no ambiente virtual, este estudo parte da 

seguinte questão: Como as ferramentas do marketing de relacionamento e das 

redes sociais online pode contribuir para o desenvolvimento de uma 

universidade comunitária?  
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 Para tal, foi estabelecido como objetivo geral desta dissertação investigar as 

ações de marketing de relacionamento, por meio das redes sociais online, da 

Universidade do Vale do Itajaí (Univali), universidade comunitária que integra o 

Sistema ACAFE. Para responder ao objetivo geral, elencam-se os seguintes objetivos 

específicos: 

 Averiguar se a inserção da universidade na web e em redes sociais online 

servem como fonte de informação nas cidades e regiões onde atuam;  

 Verificar se as redes sociais online da universidade promovem a 

interação com a comunidade na região onde atuam; 

 Avaliar se as ferramentas do marketing de relacionamento por meio das 

redes sociais online contribuem para o desenvolvimento de uma 

universidade comunitária. 

As instituições de ensino, mesmo comunitárias, foram forçadas, ao longo do 

tempo, a seguir o padrão de comunicação que resulta da ampla difusão das redes 

sociais online, especialmente focada no principal público da universidade: os jovens. 

Nesse contexto, este estudo encontra-se motivado e pautado em três questões. 

Primeiro, a participação e inserção das universidades na web e em redes sociais 

online servem como referência em fontes de informação e educação, principalmente 

nas cidades e regiões onde atuam.  

Em segundo lugar, o desenvolvimento do relacionamento das universidades 

com seu público via redes sociais online, também, é interessante para as 

universidades do Sistema ACAFE, que, por serem comunitárias, devem ser capazes 

de gerir os recursos de marketing a favor da comunidade, isto é, o mínimo de 

investimento monetário para obter os melhores resultados. Em terceiro lugar, o 

presente estudo buscou contribuir para o levantamento informações referentes ao 

relacionamento das instituições de ensino superior do Sistema ACAFE por meio das 

redes sociais online. 

 Quanto às contribuições teóricas, este estudo inova ao trazer uma abordagem 

de avaliação das estratégias de marketing de relacionamento em uma universidade 

comunitária catarinense, considerando a natureza dessas instituições, que, muito 

além de pautarem sua gestão na sustentabilidade financeira, são agentes ativos de 

desenvolvimento e da formação de capital social.  

 Para atingir ao proposto, esta dissertação encontra-se organizada em cinco 

capítulos. Neste primeiro, resgata-se o papel do publicitário como intermediador da 
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comunicação entre empresas ou instituições e seus públicos, bem como o uso do 

marketing como ferramenta neste processo. Apresentando-se o tema, a seguir, no 

segundo capítulo são contextualizados os conceitos teóricos do tema proposto, a fim 

de caracterizar a perspectiva adotada para o seu desenvolvimento e assim propor as 

metodologias para coleta de dados, descritos no terceiro capítulo. O quarto capítulo 

destina-se a apresentar os resultados da pesquisa por meio da análise integrada dos 

métodos e as implicações práticas e teóricas dos resultados. Por último, são 

apresentadas as conclusões e as limitações do estudo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 EVIDÊNCIAS TEÓRICAS DO USO DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING DE 

RELACIONAMENTO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 

 O Ensino Superior tornou-se um setor de serviços altamente competitivo a partir 

da difusão de faculdades e universidades em 2001. Isso se deve ao fato de que há a 

necessidade de manter-se a demanda e sua consequente receita a preços e 

diferenciais entre as IES cada vez menores, bem como administrar financeiramente a 

demora nos repasses de programas como, por exemplo, o FIES.    

Dados do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (SEMESP, 2016) 

apontam que em 2014 havia cerca de 7,8 milhões de alunos matriculados no ensino 

superior no Brasil. Desses, 6,5 milhões em cursos presenciais (83%) e 1,3 milhão em 

cursos EAD (17%), sendo 75% das matrículas concentradas na rede privada (5,9 

milhões). Suas projeções apontam que haveria a perspectiva de redução de 3,6% no 

total de matrículas na rede privada, em 2015, provocada tanto pela crise econômica 

como pelo acúmulo de atraso no repasse do FIES de cerca de R$ 5 bilhões. Em 2016, 

o número total de matrículas manteve-se relativamente estável em relação a 2015. 

 Santa Catarina possui 95 instituições de ensino superior, com 229.358 mil das 

matrículas concentradas em cursos presenciais, sendo que, juntas, as mesorregiões 

Grande Florianópolis e Vale do Itajaí foram responsáveis por mais de 50 mil matrículas 

(47%). A SEMESP (2016), ainda, aponta que em 2014, na rede privada, houve um 

aumento de 20% nas matrículas, atingindo a marca de 118,4 mil, contra 98,9 mil do 

ano anterior. Na rede pública, houve uma queda de 11,5%, totalizando 110,9 mil 

matrículas, contra 125,4 mil em 2013. As matrículas em cursos a distância (EAD) no 

estado registraram, em 2014, um aumento de 28% na rede privada, atingindo a marca 

de 79,8 mil matrículas, contra 62,6 mil do ano anterior. Na rede pública, houve uma 

queda de 29%, totalizando 6,5 mil matrículas, contra 9,1 mil em 2013. Com relação às 

IES do Sistema ACAFE, o número de matrículas corresponde a 170.176. 

 O número de ingressantes (que iniciaram o 1º ano) em cursos presenciais na 

rede privada, em 2014, sofreu crescimento de 22% (38,2 mil alunos em 2013 para 

46,7 mil). Na pública, houve queda de 12% (39,1 mil em 2013 para 34,4 mil no mesmo 

período). Nos cursos a distância (EAD), o crescimento de ingressantes ficou em 51%. 

Na rede privada, ocorreu aumento de 74% (21,8 mil alunos em 2013 para 37,9 mil em 
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2014). Na rede pública, houve queda de 51% (4,9 mil alunos em 2013 para 2,4 mil em 

2014). 

 Apesar do aumento do número de ingressantes, a porcentagem de evasão 

anual dos cursos presenciais no estado chegou a 28% na rede privada e 19,6% na 

pública, ficando as mesorregiões Norte Catarinense (31,4%), Grande Florianópolis 

(30,9%), Serrana e Meio-oeste (28,5%) com índices maiores do estado (28%). Nos 

cursos a distância (EAD), o índice de evasão anual chegou a 30,4% na rede privada 

e 26,5% na pública. Em 2014, o número de concluintes em cursos presenciais (que 

finalizam o último ano de um curso) totalizou 30,7 mil alunos (16,1 mil na rede privada 

e 14,6 mil na pública), número 1,9% menor que em 2013 quando registrou 31,3 mil 

concluintes. 

 Com relação à inadimplência, pesquisas realizadas com 27% de todas as IES 

particulares do país pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (2017) 

indicam que as mensalidades com atrasos ultrapassando de 90 dias registraram alta 

de 9%. O Sindicato sugere que a situação é evidenciada pela crise econômica, 

desemprego e redução na oferta de contratos do FIES a partir de 2015. As instituições 

de pequeno porte (com até 2.000 alunos), são as que mais sofreram alta entre 2015 

e 2016, tendo um aumento de 10,4 para 12,7%. 

 Outro fator a ser considerado pelas IES é a população jovem do Estado que 

está diminuindo, isto é, em 10 anos tem-se 7,7% a menos.  No relatório produzido 

pela Secretaria do Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Santa 

Catarina, em parceria com o SEBRAE (2013, p.18), mostra-se que em 2000 a 

população com a idade entre 0 e 19 anos representava 38,2% da população, e a 

adulta, com idade entre 20 e 59 anos representava 53,8%. Em 2010, a população 

jovem era de 30,5% e a adulta, 59%. 

 Além disso, iniciativas conjuntas das instituições de ensino comunitárias do 

Rio Grande do Sul (COMUNG) e de Santa Catarina (ACAFE), reforçam a necessidade 

de estratégias eficientes de marketing e comunicação ao propor a necessidade de 

parceria de ofertas de programas especiais de bolsa entre o Estado para que se 

mantenha o acesso aos programas de educação nas comunidades, diante das 

necessidades da educação no Brasil e para que se cumpram os eixos-temáticos para 

uma educação de qualidade, a exemplo dos destacados na Conferência Regional de 

Educação Superior da América Latina e Caribe (CRES 2008). 
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 A necessidade da prática do marketing pelas instituições de ensino não torna 

excludentes aspectos como o ensino, o lado social e as perspectivas de mercado. 

Com frequência, docentes e discentes relatam a disparidade entre o que é divulgado 

pelas equipes de comunicação e o que realmente é ofertado nas IES. Outras vezes, 

ainda que o ensino, por sua natureza e finalidade nobre, diferencie-se, não deve ter 

dependência com o mercado ou não se deve mercantilizar a educação. 

 A publicidade e a propaganda são ferramentas das ações de marketing, ou 

seja, não melhoram simplesmente o produto ou serviço oferecidos, mas potencializam 

a sua natureza. Há a necessidade das ações dos profissionais desse ramo, também, 

por meio do marketing de relacionamento e no caso do estudo, nas mídias sociais, 

estar coerente ao serviço oferecido:   

 
Nem a melhor publicidade é capaz de criar algo que não existe. Se uma 
empresa não tem coração ou personalidade, se não compreende o conceito 
“marca” ou se está desligada do mundo que a cerca, não há grandes 
perspectivas de que seu marketing vá lograr maiores repercussões junto a 
alguém”. [...] Na sociedade de hoje, porém, baseada em conhecimento e 
orientada por experiências, conceitos, propriedades intelectuais, produtos e 
serviços imateriais e não raro etéreos promovem uma maior criação de 
riqueza que os concretos” (BEDBURY; FENICHELL, 2002, p.33). 

 

 Além disso, as campanhas de marketing perderam a sua força nos últimos 

anos, sendo que a escolha de um produto ou serviço para a maioria está baseada 

com mais intensidade na experiência de usuários relatada nas redes. Isso porque, o 

conceito de confiança do consumidor que antes era vertical, agora é horizontal. No 

passado, os consumidores eram influenciados pelas campanhas de marketing 

tradicional. Buscavam e ouviam opiniões com autoridade e conhecimento. Contudo, 

estudos recentes mostram que a maioria dos consumidores acredita mais em novos 

fatores externos (amigos, famílias, fãs no Facebook, seguidores no Twitter) do que 

nas comunicações de marketing. A maioria pede conselhos a estranhos nas redes 

sociais e confia mais neles do que na publicidade e nas opiniões de especialistas 

(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017, p. 329). 

Diante dessa realidade, inicialmente, neste capítulo, busca-se fundamentar o 

marketing educacional.  
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1.1 MARKETING EDUCACIONAL 

  

A definição do marketing é descrita pelo conselho de administração da 

American Marketing Association como a atividade, conjunto de instituições e 

processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que têm valor para clientes, 

parceiros e sociedade em geral (AMA, 2013). Ele deve ser implementado a partir da 

ciência e clareza por parte das organizações acerca dos produtos ou serviços que 

oferecem e o mercado em que atuam (YANASE, 2011, p.17).  

 O marketing educacional pode ser definido como: 

A aplicação de conceitos e técnicas de marketing, como pesquisa e sistema 
de informação, processos estratégicos de segmentação e posicionamento e 
administração do composto de marketing, visando à manutenção e à 
conquista de alunos nos mercados-alvos selecionados, estabelecendo 
compromisso e ação responsáveis, coerentes com benefícios sociais que a 
administração de toda e qualquer instituição de ensino deve promover 
(CARVALHO; BERBEL, 2001, p. 8). 

 

 Assim, como em outras formas de marketing, não pode ter suas ações restritas 

a um determinado grupo de trabalho, ao setor de marketing e comunicação das 

instituições, agências de comunicação ou em ações pontuais de marketing 

executadas por terceirizados. De acordo com Yanase (2011, p.8):  

Ele deve ser um princípio de trabalho eficaz, que se inicia a partir de uma firme, 
convicta e ininterrupta disposição de gestão, implementada e mantida pelo 
mais alto escalão, que deve estar presente em todos os níveis e setores da 
empresa, gerando mudanças positivas nas atitudes e comportamentos de 
todos e de cada um dos seus funcionários e colaboradores, desde sua maior 
autoridade hierárquica até o mais humilde porteiro. 

  

A compra de um serviço de ensino pode começar muito antes de efetivá-la e está 

fortemente ligado ao modo como afetará o contexto familiar, como futuro profissional, 

tempo e custo de deslocamento e mensalidades, satisfação de vida, desenvolvimento 

educacional e pessoal (VAVRA, 1993).  De acordo com Fox e Kotler (1994), o 

processo de escolha, antes da efetivação da compra, passa por cinco estágios, 

conforme Figura 1. 

 

Figura 1 – Processo de tomada de decisão do cliente 

 

Fonte: Fox e Kotler (1994, p.229). 
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 O interesse de uma pessoa por determinado produto ou serviço pode ser 

estimulado por sinais internos ou externos. Os sinais internos estão relacionados à 

disposição ou à necessidade para se fazer algo, que pode tomar a forma de um 

estímulo fisiológico, como fome ou sede, ou psicológico, como aborrecimento ou 

ansiedade. Externamente, trata-se de algo vindo de fora para atrair a atenção da 

pessoa, estimulando seu interesse por uma classe de produto, nesse caso, a 

educação.  

O sinal externo pode ser pessoal (um amigo, professor ou parente) ou 
impessoal (um artigo ou uma propaganda). Eles podem ser controlados pelo 
emissor (anúncios e orientadores educacionais) ou não-controlados pelo 
emissor (amigos e acontecimentos naturais) (FOX; KOTLER, 1994, p.224) [   ] 
bem como blogs, sites, rankings e sistemas de avaliação do Governo, como o 
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE .  

 

Figura 2 – Fontes de informação que influenciam o processo de decisão  
de escolha de uma instituição de ensino pelo estudante 

 
Fonte: Adaptação da autora da proposta de Willian Ihlanfeldt (1980, p.129).  

Nota1: As linhas cheias mostram a influência direta no processo de escolha da faculdade; as linhas 

interrompidas indicam influência indireta. 

Nota 2: Incluíram-se fontes de informação como blogs, sites e rankings, a exemplo dos elaborados 

pelos meios de comunicação como Ranking Universitário Folha – RUF do Jornal “Folha de São Paulo”, 

Guia do Estudante – Editora Abril ou sistema de avaliações do Governo, como o Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes - ENADE. 

 

 Com relação aos sinais disparadores, esses podem despertar e não criar um 

conjunto de necessidades na pessoa, apenas ativar as já existentes. Há, portanto, a 

necessidade de as IES entenderem quais as necessidades básicas que podem 

atender. De acordo com o modelo da tipologia das necessidades de Maslow (Figura 
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3), quando as necessidades básicas são satisfeitas, elas não são mais motivadoras, 

mas uma necessidade mais elevada passa a definir a orientação motivacional da 

pessoa.  

Há, ainda, os desejos específicos sobre os quais as pessoas criam expectativas 

com relação à instituição escolhida, que também devem ser considerados. Entre os 

atributos esperados podem estar reputação da instituição de ensino, custo, aparência 

física, convívio social, colocação no mercado de trabalho, por exemplo. (FOX, 

KOTLER; 1994). 

 

Figura 3 – Hierarquia das necessidades de Maslow 

Fonte: elaborado a partir de Maslow (1943). 

 

 Uma instituição de ensino provavelmente não suprirá todas as necessidades 

dos alunos e seus familiares. Os autores Fox e Kotler consideram  

[...] necessário estudar o sistema de valores das pessoas por meio de 
pesquisa, ajudando a entender seu comportamento e direcionando os esforços 
em marketing e comunicação de forma a ajustar-se para atender à hierarquia 
de desejos de algum segmento de sua população. (Fox; Kotler;1994, p.231) 
 

 As expectativas podem variar conforme o tipo de curso, por exemplo. Um aluno 

de MBA pode ter como prioridade interagir com os seus pares em relação aos seus 

professores, visando a oportunidades profissionais, networking, amizade e 

aprendizado.  

O contato com o corpo docente tem o peso de desenvolvimento pessoal e é um 

meio de compartilhar experiências que tenham impacto no aprendizado, é valorizada 
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a disponibilidade na relação professor/aluno que se estabelece paralelamente ao 

curso e espera poder procurar um professor quando tiver dúvidas ou quiser discutir. 

Já os alunos de mestrado e doutorado consideram os discentes e docentes como 

influenciadores no seu crescimento profissional e pessoal, podendo proporcionar 

oportunidades de carreira e até mesmo vínculos de amizade. Enfatizam o compartilhar 

informações desvinculado de intenções pessoais em nome do avanço do 

conhecimento; o que em sala de aula tem a função de ser difundido, na empresa, é 

usado como fonte de poder (FOX; KOTLER, 1994).  

Antes de optar-se por determinada IES, os futuros clientes (leia-se aqui 

estudantes) experimentam variados graus de coletas de informações. Nesse estágio 

de vendas, as instituições de ensino necessitam avaliar as necessidades de 

informações dos alunos para aqueles que possuem apenas atenção ampliada e os 

que estão na busca ativa por informações.  

O buscador ativo vai depender da força de seu impulso (e não somente dos 
estímulos externos), quantidade de informações reunidas, facilidade em obter 
informações adicionais, valores que atribui a essas informações e da satisfação 
que obtém na busca. A quantidade de informações coletadas aumenta 
conforme o consumidor se mobiliza para realizar decisões de compra mais 
complexas e que são consideradas importantes (FOX; KOTLER, 1994, p.231), 
[   ] reforçando a ideia de necessidade de aprimoramento e adequações na 
forma de comunicar-se com o seu público. 
 

De modo geral, as situações de decisão de compra são diferenciadas de três 

formas por Howard (1994), cada uma exigindo uma quantidade diferente de 

informações.  

 Comportamento de resposta rotinizada: bens de baixo envolvimento por 

estarem familiarizadas com o produto. 

 Solução limitada do problema: necessidade de informações adicionais para a 

tomada de decisão de compra. Os consumidores são conscientes das classes 

de produto (ensino fundamental, graduação, por exemplo) e das qualidades 

desejadas (perspectiva de formação, cursos interessantes), porém não estão 

familiarizados com todas as áreas possíveis. 

 Solução extensiva do problema: a compra atinge sua maior complexidade 

quando os consumidores enfrentam uma classe de produto não familiar e não 

conhecem os critérios a usar, como quais as qualidades são importantes em 

uma faculdade e avaliar quais instituições poderão oferecer essas 

características. Nessa classe, a instituição que oferece produtos deve conhecer 

as atividades de coleta de informações e de avaliação dos consumidores 
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potenciais. Sua tarefa é facilitar a aprendizagem do consumidor sobre os 

atributos de classe de produto, sua importância relativa e a alta reputação de 

uma marca específica nos atributos mais importantes. 

 As fontes de informação do consumidor podem ser divididas em quatro grupos:  

1) pessoal e não-controlada pela instituição (família, amigos, conhecidos); 2) 
pessoal e controlada pela instituição (vendedores); 3) impessoal e não 
controlada pela instituição (mídia de massa, ocorrências naturais); 4) impessoal 
e controlada pela instituição (anúncios, informativos impressos) (FOX; 
KOTLER, 1994, p.234-235) [   ] entre outras ações de marketing. 
 

Um quadro deve ser desenhado de acordo com cada instituição a partir das 

fontes mais frequentes de informação relatada pelos alunos bem como a intensidade 

de influência exercida por meio de cada um deles. Ainda, segundo os autores, são 5 

os papéis exercidos no processo de compra:  

1) iniciador: pessoa que primeiro sugere ou pensa na ideia de comprar um 
produto ou serviço; 2) influenciador: é aquele cujos aconselhamentos têm 
alguma influência na decisão final; 3) decisor: pessoa que determina a compra, 
como o quê, como, quando e onde, 4) comprador:  a pessoa que efetua a 
compra; 5) consumidor que usa o produto ou serviço. (FOX; KOTLER, 1994, 
p.239-240) 
 

Com relação ao processo de formação de preferência, os mesmos autores 

consideram necessários seis conceitos básicos para analisar o processo de avaliação 

do consumidor:  

1) noção da existência de um conjunto de escolhas; 2) atributos de produtos 
onde se solicita aos consumidores nomear os fatores relevantes quando 
pensam sobre o produto; 3) percepções ou imagem de marca; 4) função 
utilidade, em que considera o nível de variação da satisfação de cada atributo 
(ex. satisfação aumenta em proporção ao nível de qualidade acadêmica ou a 
satisfação cai à medida que seu custo sobe); 5) Diferentes pesos de 
importância aos vários atributos (por meio de pesquisa, pode-se solicitar ao 
consumidor para classificar os atributos em ordem de importância; da mesma 
forma pede-se a ele que distribua 100 pontos ao conjunto de atributos para 
indicar sua importância relativa (método da soma constante); pede-se que 
avalie a importância de cada atributo em uma escala de 0 a 1 (método de 
avaliação); e, por fim, 6) o consumidor chega nas atitudes. (FOX; KOTLER, 
1994, p.239-240) 
 

De acordo com os autores, as etapas relativas entre a avaliação da decisão e 

sua execução geralmente sofrem influência das atitudes de outras pessoas; fatores 

situacionais, que são intenções de compra baseados em fatores esperados como 

renda familiar, custo total e benefícios do produto; fatores situacionais não-

antecipados, que impedem de formar a intenção de compra e são fatores que na 

situação crítica de contato podem ter grande influência na decisão final  

(impossibilidade de crédito educacional, professores não agradam). 



22 

 

Os fatores de risco avaliados na decisão de compra e que levam o consumidor 

a adiar, modificar ou evitar e com frequência estão diretamente relacionados à 

quantidade de dinheiro envolvido, qualidade duvidosa da instituição de ensino e 

autoconfiança do consumidor. A confiança do consumidor pode ser desenvolvida por 

meio de marketing de relacionamento – tema abordado na próxima subseção. 

 

1.2 MARKETING DE RELACIONAMENTO  
 

Gronroos (1994 apud DEMO at al.), Sheth e Parvatiyar (2002) e Peyne (2006 

apud DEMO at al.) explicam que o marketing de relacionamento representa uma 

mudança de paradigma dos conceitos de marketing, defendendo uma mudança na 

orientação do marketing para a conquista de clientes para o foco na retenção ou 

lealdade de clientes. Na visão de Payne (2006 apud DEMO at al.), o Costumer 

Relationship Management (CRM) (Gestão do Relacionamento com o Cliente) provê 

oportunidades para utilizar informações, conhecer melhor os clientes, oferecer valor 

por meio de ofertas customizadas e desenvolver relacionamentos duradouros. 

Da mesma forma, McKenna (1999 apud BARRETO et al.) propõe uma 

mudança no papel do marketing de manipular clientes para um envolvimento genuíno 

com eles a fim de obter dados para melhoria e criação de produtos ou serviços. Hoje, 

a inovação é horizontal; o mercado fornece as ideias e as empresas comercializam-

nas (KOTLER, 2017). O autor defende, ainda, a retenção de clientes lucrativos, 

múltiplos mercados e uma abordagem de marketing multifuncional em que a 

responsabilidade pelo desenvolvimento de estratégias de marketing e o 

relacionamento com o cliente não se limitam ao departamento de marketing. 

(MCKENNA, 1999 apud BARRETO et al.) 

Payne (2006 apud DEMO at al.), por sua vez, explica que é certo que o CRM 

consiste em uma abordagem estratégica holística para gerenciar o relacionamento 

com clientes a fim de criar valor para o acionista. O autor defende que o CRM provê 

mais oportunidades para o uso de dados e informações no sentido de entender o 

cliente e implementar melhor as estratégias de marketing de relacionamento, e assim 

como Bygstad (2003 apud DEMO at al.), não o limita a um sistema de informação ou 

a uma ferramenta tecnológica. Tal definição impacta significativamente a maneira 

como o CRM é entendido, implantado e praticado nas organizações. Nesse contexto, 

o CRM, para ser bem-sucedido, precisa estar imbuído de visão estratégica para criar 
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valor ao acionista por meio do desenvolvimento de relacionamentos com clientes 

estratégicos, unindo o potencial da tecnologia da informação (TI) às estratégias de 

marketing de relacionamento que resultarão no estabelecimento de relacionamentos 

lucrativos de longo prazo.  

Desse modo, é necessário que a empresa possua processos, operações e 

pessoas integradas para que a essência do marketing possa ser a filosofia que norteia 

todo o negócio. Nesse contexto, Bygstad (2003 apud DEMO at al.), os projetos de 

CRM devem ser tratados sob uma perspectiva gerencial e aplicados em todas as 

instâncias da empresa, havendo a necessidade da aplicação de técnicas de gestão 

da mudança, como foco nos processos de marketing e na qualidade das informações. 

Ainda, segundo o conceito apresentado por Campbell (2003 apud DEMO at al.) quanto 

aos processos internos envolvidos na competência de criar conhecimento sobre os 

clientes, há quatro componentes: processo de informação do cliente; interface entre 

marketing e TI de interface; envolvimento da alta administração; e sistemas de 

avaliação e recompensa aos empregados. 

Assim, o desenvolvimento de ações de marketing de relacionamento exige 

investimento dos esforços em adaptar a organização à recepção, ao armazenamento 

e à disseminação das informações do cliente (GORDON, 1998; VAVRA, 1993 apud 

BARRETO et al.); desenvolver formas de adaptar a oferta às necessidades do cliente 

(GORDON, 1998; MCKENNA, 1992 apud BARRETO et al.); modificar o foco e a 

cultura da empresa, transformando-a em uma organização voltada ao relacionamento 

(VAVRA, 1993 apud BARRETO et al.). Tais mudanças só se justificam caso a 

organização consiga obter como retorno todos os benefícios que as ações podem 

trazer. Apenas a partir de um entendimento profundo de como o marketing de 

relacionamento é conquistado é que as avaliações podem ser avaliadas, norteadas e 

corrigidas. 

Medidas tomadas visando a estreitar relações entre a organização e o seu 

cliente por meio de constantes diálogos nos quais são identificados o comportamento 

individualizado são características do marketing de relacionamento. Por meio das 

informações armazenadas, busca-se diagnosticar e conhecer melhor a empresa e 

consumidores, sendo fonte de subsídios para diferenciar-se da concorrência. O 

estudo realizado por Mishra e Mishra (2009 apud DEMO at al.) mostrou que, à medida 

que as organizações percebem a importância de tornar-se centradas no cliente, mais 

elas adotam tal relacionamento como estratégia central de negócio. Os autores 
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concluíram que o CRM pode ajudar as organizações a gerenciar suas interações com 

os clientes de forma mais eficaz, a fim de manter a competitividade (DEMOS et al., 

2015). 

Huang e Xiong (2010 apud DEMO at al.) enfatizam que o CRM atingiu uma 

maturidade estratégica e influencia todo o ciclo de vida de um produto, e não apenas 

etapas de pré ou pós-venda. Além de produtos e serviços existentes, Ernest et al. 

(2011) argumentam que o CRM deve ser aplicado na criação de novos produtos. 

Graças às análises de big data, os produtos tornam-se mais personalizados e os 

serviços, mais pessoais (KOTLER, 2017).  

Quanto à aplicação do marketing de relacionamento à cultura corporativa, os 

estudos de Iglesias, Sauquet e Montaña (2011) mostram que sua efetividade está 

relacionada à “orientação ao cliente” e ao “alto grau de cuidado para com os 

funcionários”. Valores compartilhados como confiança, envolvimento, trabalho em 

equipe, inovação, flexibilidade e orientação para resultados se mostraram facilitadores 

ao marketing de relacionamento.  

Ao implantar-se ferramentas de marketing de relacionamento, deve-se ter o 

entendimento de quais resultados ela pode trazer a fim de se obter a fidelização e por 

conseguinte, a lucratividade individual do cliente na empresa CLV (do inglês - 

customer lifetime value). Reichheld e Sasser (1990 apud DEMO at al.) explicam que, 

à medida que o relacionamento do cliente com a empresa estende-se, os lucros 

crescem. Segundo os autores, “as empresas” podem aumentar seus lucros em quase 

100%, retendo apenas mais 5% de seus clientes”, gerando lucros maiores a cada ano 

a mais que permanecem com a empresa. A retenção de clientes, o desenvolvimento 

de um relacionamento com eles e a criação de formas de satisfazê-los continuamente 

podem ser considerados as bases de uma trajetória bem-sucedida na maioria das 

organizações: 

 Clientes de longo prazo compram mais, tomam menos tempo da empresa, são 
menos sensíveis ao preço e trazem novos clientes, além de não possuírem 
custo de aquisição (REICHHELD, 1996, p.2).  

 

A relação entre as marcas e os consumidores já não deve ser vertical, mas, 

pelo contrário, horizontal. Os consumidores devem ser vistos como pares e amigos, 

sendo que a marca deve revelar o seu caráter autêntico e ser honesta em relação ao 

consumidor.  
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Baseado em quase dois anos de pesquisas, a partir das principais 

organizações focadas em consumidores (B2C) e de uma análise quantitativa, o estudo 

realizado pela Capgemini em parceria com o MIT Initiative on the Digital Economy 

(IDE) propõe uma nova abordagem na gestão da experiência com o consumidor, 

definida pelo conceito de Intercâmbio Colaborativo (CX ou Collaborative Exchanges). 

O estudo sugere uma mudança na forma como as empresas interagem com os 

consumidores na economia digital, negociada em intercâmbios colaborativos, em que 

a gestão da experiência com o consumidor não está nem nas mãos das companhias 

nem nas do cliente final. O intercâmbio de colaboração com os consumidores aborda 

dois aspectos principais: a participação ativa do consumidor na cadeia de valor de 

uma organização e a extração de mais informações em cada ponto de contato para 

personalização de produtos e serviços (TI Inside Online, 2017): 

 Mercado de Participação: concentra-se na forma como as empresas geram 

valor, compartilhando atividades internas ao mesmo tempo em que satisfazem 

uma necessidade do consumidor. Companhias que começaram a colaborar 

com os clientes finais descobriram que esses querem se engajar, falar sobre 

suas experiências e enxergam de forma positiva quando são consultados. 

 Mercado de Informação: foca na forma como as marcas entregam por meio de 

informações colhidas direta ou indiretamente. Dessa forma, se os dados são 

utilizados para beneficiar o consumidor ou para oferecer uma experiência 

personalizada, eles estarão dispostos a fornecer seus dados pessoais. 

O estudo realizado pelo Capgemini e MIT Initiative on the Digital Economy (IDE) 

sugere que quatro arquétipos de intercâmbios colaborativos com consumidores 

surgem dessa intersecção das duas dimensões e que auxiliarão as empresas (TI 

Inside Online, 2017): 

 Âncoras: coletam informações sobre seus usuários, abrindo sua cadeia de 

valor à participação compartilhada; 

 Colegas: trabalham lado a lado com seus consumidores para que a 

participação compartilhada e as informações do usuário sejam alavancadas de 

modo a melhorar a experiência do cliente final; 

 Consultores: aproveitam informações sobre seus consumidores, mas mantêm 

o controle sobre qualquer participação; 

 Diretores: coletam informações e prestam serviços baseados na participação 

controlada dos consumidores. 
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Portanto, o marketing de relacionamento torna-se estratégico na efetividade do 

planejamento e implementação de ações voltadas a essas novas propostas de 

abordagem e de importância na gestão da experiência com o consumidor. 

 

 

1.2.1 Marketing de Relacionamento em Redes Sociais Online 

 

 Para Longo (2008) há a necessidade da quebra de paradigmas das tradicionais 

estratégias de marketing e uso de métodos que se utilizem da “informação, 

interatividade e entretenimento”. O autor analisa que:  

O principal problema do marketing não é chegar aos consumidores, e sim 
obter a sua atenção. Isso faz com que um anúncio veiculado na TV Globo 
dispute não só com a TV Record, mas também com o game e até o barzinho 
da esquina. (2008, p.87-88) 

   

De acordo com pesquisas (elencadas em seguida), concorre-se em grande 

parte com a atenção da web e das redes sociais online que são parte da vida cotidiana 

à medida em que os relacionamentos estão sendo embutidos na vida cotidiana 

(CARTER apud KOZINETZ, 2005). O mundo real e o virtual já são um só (KOZINETS, 

2014). 

 Dados apresentados pela pesquisa realizada pela Hootsuite e We are Social 

(2017) mostram que o Brasil é um dos países onde os usuários passam a maior 

quantidade de horas na internet. A média de uso chega a ser de aproximadamente 

cinco horas em desktop e quatro horas em mobile (Vide figura 4). 

 

Figura 4 – Tempo gasto na internet 
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Fonte: Global Digital Statshot Q2 2017. The latest essential internet, social media and mobile stats from 
around the world. Hootsuite e We are Social (2017). 
Nota: Quantidade média de horas gastas na internet por dia, dividido por uso de computador e uso de 
telefone celular (Baseada em Survey). Observe que os horários podem ser adicionados para encontrar 
o tempo total da Internet por país. Os rankings estão em ordem de tempo total usando a internet todos 
os dias. 

 O levantamento ainda informa sobre o crescimento do número de pessoas, 

usando mídias sociais por país no ano de 2018 em relação a 2017. No Brasil, o 

aumento do número de usuários corresponde a 7% (Vide Figura 5). 

 

Figura 5 – Crescimento dos usuários de mídias sociais 
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Fonte: Global Digital Statshot Q2 2018. The latest essencial internet, social media and mobile stats from 
around the world. Hootsuite e We are Social (2018) 
Nota: Crescimento ano-a-ano do número de pessoas usando mídias sociais em cada país quando 
comparado a dados de janeiro de 2017. Os números de penetração são para a população total, 
independentemente da idade. 
Fontes: Facebook; Tecent; Vkontakte; Kakao; Naver; Ding; Techrasa; Similarweb; Kepios Analysis. 
 

 O relatório de 2017 aponta também que o Facebook é a mídia social mais 

utilizada no mundo, com 1.5 bilhão de usuários ativos por mês, número 50% maior 

que a concorrência (dados de Hootsuite e We are Social, 2017). Na América Latina, o 

Brasil destaca-se por liderar a audiência de mídias sociais com 97,7 milhões de 

usuários; tanto em tamanho de audiência quanto em engajamento, com a média de 

uso de 1.100 minutos por mês para pessoas entre 18-34 anos (ComScore Brasil, 

2017) (Vide Figura 6).  
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Figura 6 – Facebook continua a liderar tanto em tamanho  

    de audiência quanto em engajamento. 

 

 
Fonte: ComScore Brasil (2017)  

 
 Com relação aos jovens com menos de trinta anos, a We are Social mostra que 

o número dos que usam a mídia social está diminuindo ou mudando sua forma de 

uso. Comparado ao número total de usuários da plataforma, em países em 

desenvolvimento, como a Indonésia, representam cerca de ¾ dos usuários do site. Já 

no Brasil e na África do Sul, esse número ainda é maior, chegando à metade dos 

usuários (WE ARE SOCIAL, 2017). O Facebook cobre todas as faixas etárias, 

Instagram, Twitter, Tumblr, enquanto o Snapchat atinge públicos mais jovens 

(ComScore, 2017). Isso porque uma parcela menor de usuários entra na rede não 

para compartilhar sua vida pessoal, mas sim o conteúdo de terceiros (informações, 

notícias, conteúdos que os amigos também compartilham). Redes como Instagram, 

Snapchat e WhatsApp, por exemplo, tornaram-se canais de conversa mais 

interessantes para esse público em virtude da privacidade mais controlada. (WE ARE 

SOCIAL, 2017). (Vide Figuras 7 e 8) 
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Figura 7 - Usuários ativos das principais plataformas sociais globais. 

 

Fonte: Global Digital Statshot Q2 2018. The latest essential internet, social media and mobile stats from 

around the world. 
Nota: Baseados nas contas de usuários ativos mensais publicadas mais recentemente para cada 
plataforma, em milhões.  

 
 Uma das principais razões pela qual os millenials deixam de usar o Facebook 

é a grande presença de spams e publicidade irrelevante. Isso faz com que o desejo 

de migrar para redes com menos publicidade se torne cada vez maior. Por isso, 

também, não é válido concentrar todos os esforços de comunicação investindo em 

mídia social, por exemplo (We Are Social, 2017).  

 

Figura 8 – Alcance das principais redes sociais por faixa etária 

 

Fonte: ComScore MMX Multiplataform BR, 2016 
Nota: Enquanto Facebook cobre todas as faixas etárias, Instagram, Twitter, Tumblr, e Snapchat 
atingem públicos mais jovens. 

 

Os dados apresentados a partir das pesquisas mostram-se relevantes pelo 

tempo gasto em internet e pelo fato de que o branding não está somente sob o controle 
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da empresa, mas em grande parte no consumidor. Isso porque suas decisões de 

compras pessoais são compostas essencialmente por decisões sociais.  

Os consumidores comunicam e conversam entre si sobre as marcas e as 
empresas. Isso ganha força e exposição com o uso das redes sociais. 
Atualmente, os consumidores pintam o seu próprio quadro das empresas e 
marcas, que é, muitas vezes, diferente da imagem que as empresas e as 
marcas pretendem projetar. A internet, sobretudo as redes sociais, facilitou 
essa grande mudança ao fornecer a plataforma e as ferramentas (KOTLER; 
KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017, pos.1581).  

 
Logo, a internet não pode ser considerada uma mídia adicional e exige outro 

formato publicitário, diferente das premissas das mídias tradicionais. A propaganda na 

web se baseia na abordagem do tripé publicidade, entretenimento e interatividade. Ela 

já teve como principal função informar as pessoas e auxiliá-las em suas decisões de 

consumo. Cada vez mais curta, passa a ter as funções de posicionar a marca, criar 

imagem e lançar novidade, deixando a função informativa. (LONGO, 2008). Além 

disso, mais da metade dos anúncios no mundo não possuem a oportunidade de serem 

vistos; no Brasil, a porcentagem de visualizações é de 53% (ComScore vCE 

Benchmarks Global, 2017). Isso se dá porque os consumidores estão 

sobrecarregados por dados e famintos por informação, por isso a propaganda deve 

se integrar de algum modo ao conteúdo (LONGO, 2008). 

A Hootsuite´s e We Are Social (2017), a partir de dados compartilhados de 

organizações como o Google, Ericsson, Global Web Index, entre outras, dão algumas 

perspectivas ao uso da internet nos próximos anos, tratando-se de dados relevantes 

para a efetividade da comunicação com o público. O alcance orgânico, por exemplo, 

continuará a diminuir para as marcas. Para combater isso, as marcas terão de pagar 

para serem vistas e confiar na publicidade social a fim de atingir seu público. 

A pesquisa ainda mostra que, à medida que a adaptação das mídias sociais 

pelas pessoas aumenta globalmente, nota-se um declínio no papel que os sites 

tradicionais desempenham para marcas e consumidores. Marcas como Vox, Buzzfeed 

e Vice exploram a distribuição de conteúdo sem um site central – tratando-se de uma 

tendência relevante, especialmente porque os comportamentos sociais continuam a 

aumentar (HOOTSUITE´S; WE ARE SOCIAL, 2017), indicando ser um dos caminhos 

de comunicação com os clientes e clientes potenciais a ser seguidos pelas 

Universidades.  

No caso dos sites das instituições de ensino, governamentais e prestadoras de 

serviços, por exemplo, ainda se faz necessário o uso em paralelo às redes sociais a 
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fim de oferecer serviços de autoatendimento aos alunos, como verificação de notas, 

renovação de livros na biblioteca, por exemplo, beneficiando os processos 

administrativos e a percepção da qualidade oferecida do serviço ao aluno pela sua 

agilidade e praticidade. Ainda há a necessidade em cumprir exigências legais do MEC, 

como a publicação e livre acesso aos alunos de documentos e normas das IES.  

Nesse sentido, a Figura 9 esquematiza as diferentes redes sociais online, seus 

objetivos e algumas tendências. 

 

Figura 9 – As redes sociais online e tendências

 

 

Fonte: HOFFMAN e FODOR (2014, p.44) 

 

Com relação ao formato do conteúdo, os estudos das agências mostram que, 

em 2016, os vídeos sociais predominaram e preveem que 82% de todo o tráfego de 

internet do consumidor será vídeo, possivelmente até 2020. Em 2017, a publicidade 

em formato de vídeo será um foco estratégico chave para as marcas - especialmente 
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no Facebook, Snapchat e Periscope, sendo que 70% dos profissionais de marketing 

planejam usar publicidade em vídeo social nos próximos 12 meses. 

 Infere-se, contudo, que o envolvimento por usuário de cada rede depende da 

faixa etária (Vide Figura 10). Quanto mais novos os usuários, mais vídeos costumam 

ser vistos, sendo mais curtos, ao contrário das pessoas mais velhas. A maioria desses 

vídeos são vistos em mídias sociais. Houve redução do tempo médio de menos 13 

minutos por vídeo e aumento na audiência de produções curtas e anúncios 

(ComScore, 2016).  

 

Figura 10 – A escala e o envolvimento por usuário do  
       desktop dependem da faixa etária 

 
Fonte: ComScore (2016) 

 

 As inovações trazidas pelas tecnologias digitais não invalidam as tecnologias 

anteriores, mas trazem uma ressignificação dos processos de comunicação como um 

todo (YANAZE, 2011). A internet caracteriza-se por ser uma mídia que reúne as 

vantagens da impressa – o fato de ser editável pelo cliente, ou seja, consumida no 

momento e da maneira que ele quiser, e de ser mais qualificada – e da eletrônica – o 

fato de ser instantânea e abrangente (LONGO, 2008).  

É uma realidade sobre a qual os clientes estão no controle de suas experiências 

e suas motivações os levam a se conectar com outros clientes, enquanto criam e 

consomem conteúdo on-line, ao invés de ser gerado pelo marketing (HOFFMAN; 

FODOR, 2010). Qualquer indivíduo na sociedade em rede é apto, contanto que tenha 

as ferramentas disponíveis para tornar-se também produtor de conteúdo. Esse ciclo 

contínuo entre os papéis de emissor e receptor de uma mensagem lhe confere a 
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simultaneidade entre produção e consumo, producer and consumer = prosumer. O 

termo originado no inglês prosumer, criado por Alvin Tofler (1980), é um neologismo 

que provém da junção de produtor + consumidor ou profissional + consumidor e indica 

o novo papel do consumidor na sociedade pós-moderna (ALMEIDA; MAZZON; 

DHOLAKIA, 2008).  

 Outro aspecto que diferencia o marketing digital é a mudança na forma de 

mensurar os resultados. Em vez de calcular o tradicional ROI do retorno dos 

investimentos da empresa em marketing e propaganda (paid media1), em earned 

media2 os gerentes devem avaliar as motivações do consumidor em usar determinada 

mídia social e os investimentos dos clientes em mídias e o que os fazem envolver-se 

com as marcas. Mensurar os investimentos em clientes, por meio de uma mídia social, 

revela o relacionamento e a probabilidade de um retorno sobre o investimento a longo 

prazo, não apenas para resultados de curto prazo (HOFFMAN; FODOR, 2010).  

 Embora os gerentes precisem de números e de saber se seus investimentos 

estão sendo jogados fora, representam um foco estreito de "mostre-me o retorno":  

Enraizada na mídia tradicional, esse foco estreito tem dois problemas. 
Primeiro, é orientado para o curto prazo ("mostre-me como o Twitter vai 
melhorar as vendas no próximo trimestre "), porém o desenvolvimento de 
relacionamentos on-line significativos envolve "conversas" e alguns gerentes 
ainda o fazem dessa forma. Não percebem que estão entrando num novo 
mundo de "relacionamentos" com os clientes (HOFFMAN; FODOR, 2010, 
p.42). 

 

Esse é um mundo no qual os clientes estão totalmente no controle de suas 

experiências on-line e onde suas motivações os levam a se conectar on-line com 

outros, enquanto criam e consomem conteúdo virtual, muito advindo de usuários, em 

vez de gerado pelo marketing.  

 As quatro motivações - conexões, criação, consumo e controle - incentivam o 

consumo. Essa perspectiva de "4C" é importante porque é orientada para os 

consumidores avaliando as mídias sociais. A maioria dos gerentes, ainda, considera 

erroneamente as mídias sociais como "apenas outro" veículo de comunicações de 

marketing. O ambiente de mídia social é, em grande parte, do consumidor e não 

                                            
1 Todo e qualquer formato de divulgação direta da marca, que inclui links patrocinados em buscadores, 

publieditoriais, banners/intervenções/backgrounds em portais, anúncios em mídias sociais, com 
objetivo de aumentar a audiência nos canais. Tudo que a marca PAGA para estar ali. (Paid = pago) 
2 Toda e qualquer divulgação espontânea da marca. Isso engloba menções em redes sociais, 
compartilhamentos, conteúdos criados por usuários sobre a marca, repostagens de conteúdos próprios 
da marca em blogs de terceiros, entre outros. (Earned = “conquistada”) 
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controlado pelas empresas. Em segundo lugar, e mais importante, o enfoque estreito 

ignora objetivos mais qualitativos - como o valor de um tweet sobre uma marca - que 

fluem de capacidades únicas da internet e não possuem análises com métricas 

tradicionais de mídia. Esse é um ponto poderoso que, muitas vezes, é esquecido. 

Ambas as coisas exigem uma maneira de pensar em como medir a mídia social 

(HOFFMAN; FODOR, 2010). 

 A Figura 10 traz algumas aplicações de métricas relevantes, organizadas por 

objetivos e chave de mídias sociais com a finalidade de consciência de marca. Todo 

objetivo do gestor deve ser afastar-se de mensurações difusas e ir direção a métricas 

quantificáveis. Desse modo o gestor consegue entender o que está funcionando e o 

que não está, além de revisar a abordagem em conformidade às necessidades 

(HOFFMAN; FODOR, 2010). As estratégias efetivas de mídia social colocam a marca 

para trabalhar para os clientes por meio da satisfação de suas necessidades para 

criar, consumir, conectar e controlar na web social. 

 

Figura 10 – Aplicações de métricas relevantes - organizadas por objetivos chave de 
mídias sociais com a finalidade de consciência de marca 

 

Fonte: adaptado de Hoffman e Fodor (2010, p.43). 

  

Não importa o veículo de marketing utilizado: seja um comercial televisivo, spot 

de rádio ou um site na web, cartazes espalhados pelos postes e muros ou um banner 
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interativo em algum lugar na internet, o mais potente e duradouro benefício que se 

pode proporcionar a um cliente é de natureza emocional.  

Os benefícios físicos são uma moeda necessária de troca (as transações por 
assim dizer), e, em si, podem não significar grande coisa – independente do 
quanto o produto seja bom. As grandes marcas transcendem os grandes 
produtos. Respeitam a busca humana atemporal por pessoas, lugares, 
produtos e serviços que sejam relevantes e instigantes. Conscientemente ou 
não, procuram-se experiências que levem a pensar e a sentir, que ajudem a 
crescer e enriqueçam vidas de algum modo. (KOTLER; FOX, 2002, p.138) 

 

 

1.3 CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO E O PAPEL DAS UNIVERSIDADES 

COMUNITÁRIAS 

 

Encontram-se variadas visões dos economistas sobre os conceitos de 

crescimento e desenvolvimento econômico, sendo por alguns definidos como 

sinônimos e por outros, até distintos e excludentes. O desenvolvimento econômico e 

os fatores associados à sua variação são definidos por Celso-Furtado como: 

O desenvolvimento econômico de um país ou estado-nação é o processo de 
acumulação de capital e incorporação de progresso técnico ao trabalho e ao 
capital que leva ao aumento da produtividade, dos salários, e do padrão 
médio de vida da população. (CELSO-FURTADO apud BRESSER-
PEREIRA, 2008, p. 03) 
 

 Para o mesmo autor, ocorre por meio da produção dos bens e ao reduzir-se o 

trabalho simples, transferindo-os para setores com maior conteúdo tecnológico ou 

maior valor adicionado per capita. Nesta perspectiva, o crescimento econômico está 

diretamente ligado à educação, desenvolvimento tecnológico e também da 

acumulação de capital e processos mais produtivos. 

 De acordo com Bresser-Pereira, são considerados parâmetros para o 

desenvolvimento econômico: o aumento da renda por habitante, a renda em termos 

de poder de paridade de compra (purchasing power parity) e como forma 

complementar, o índice de desenvolvimento humano (IDH).  

Schumpter (1911) foi o primeiro economista a afirmar que o desenvolvimento 
econômico implica transformações estruturais do sistema econômico, o que 
o simples crescimento da renda per capita não assegura. Essa distinção 
salienta a ausência de lucro econômico no fluxo circular, onde no máximo 
ocorreria crescimento, e para mostrar a importância da inovação – ou seja, 
de investimento com incorporação do progresso técnico – no verdadeiro 
processo de desenvolvimento econômico. (BRESSER-PEREIRA, p. 02) 
 

 Criado por Mahbub ul Haq com o auxílio do economista indiano Amartya Sem, 

Nobel de Economia de 1998, o IDH nasceu como contraponto ao Produto Interno 
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Bruto (PIB) per capita, indicador que se restringe a dimensão econômica do 

desenvolvimento, e é calculado pelo PNUD - Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento. Para a sua mensuração, são considerados aspectos relacionados 

à renda, saúde e educação: 

O padrão de vida (renda) é medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) per 
capita expressa em poder de paridade de compra (PPP) constante, em dólar, 
tendo 2005 como ano de referência. Com relação a educação, o acesso ao 
conhecimento é medido por: i) média de anos de educação de adultos, que é 
o número médio de anos de educação recebidos durante a vida por pessoas 
a partir de 25 anos; e ii) a expectativa de anos de escolaridade para crianças 
na idade de iniciar a vida escolar, que é o número total de anos de 
escolaridade que um criança na idade de iniciar a vida escolar pode esperar 
receber se os padrões prevalecentes de taxas de matrículas específicas por 
idade permanecerem os mesmos durante a vida da criança. Uma vida longa 
e saudável (saúde) é medida pela expectativa de vida. (PNUD, 2018 [?]). 

 

Para Celso Furtado, o desenvolvimento compreende a ideia de crescimento, 

superando-a: 

O crescimento é o aumento da produção ou fluxo de renda, ao nível de um 
subconjunto especializado, e o desenvolvimento é o mesmo fenômeno do 
ponto de vista de suas repercussões no conjunto econômico de estrutura 
complexa que inclui o anterior”. (Bresser-Pereira, 2010, p. 05) 
 

De acordo com Bresser-Pereira, o crescimento econômico é uma das formas 

que assume o desenvolvimento humano. Os conceitos de desenvolvimento e 

crescimento econômico apesar de terem definições distintas, quando observados 

historicamente ou empiricamente, são a mesma coisa. Na visão do autor, pode haver 

crescimento de renda per capita sem desenvolvimento econômico em casos 

específicos como doença holandesa e economia de enclave. Acredita que o 

desenvolvimento econômico se caracteriza por aumento da renda per capita e 

consequentemente, melhoria dos padrões de vida quando avaliados a longo prazo. A 

curto prazo, costuma acontecer com grande concentração de renda, porém quando 

observados em um período maior, os salários e o padrão de vida médio da população 

costumam aumentar e a pobreza, diminuir.  

 Sachs, por sua vez, em suas definições de desenvolvimento e crescimento 

econômico são distintas. Desenvolvimento humano pode ser considerado a somatória 

de desenvolvimento econômico, político, social e autossustentável, sendo, portanto, 

desenvolvimento e desenvolvimento econômico, expressões sinônimas.  

[...] a maneira de definir desenvolvimento includente é por oposição ao padrão 
de crescimento perverso, conhecido na bibliografia latino-americana como 
“excludente” do mercado de consumo e “concentrador” (de renda e de 
riqueza).  (2004, p. 34 apud BRESSER-PEREIRA, 2010, p. 07) 
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 Com relação às causas do desenvolvimento, estão a educação, progresso 

tecnológico e à taxa de câmbio que estimule o investimento. Considerando-se dois 

tipos de capital o capital físico e o capital humano, a aceleração incessante do 

progresso técnico vem levando à gradual substituição do primeiro pelo segundo.  

Cada vez é mais importante o conhecimento detido pelos indivíduos com 
competência técnica, administrativa ou comunicativa. [...] O desenvolvimento 
econômico ocorre tanto da acumulação de capital físico quanto humano. 
(BRESSER-PEREIRA, 2010, p. 10) 

 
 Mesmo diante das diferentes definições de desenvolvimento e crescimento 

econômico apontados pelos economistas, em algum momento elas se convergem 

para a relevância da educação e do desenvolvimento humano. E é neste ponto onde 

infere-se a importância de iniciativas da sociedade civil para o desenvolvimento 

regional como as Universidades Comunitárias, por meio de suas ações de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

1.3.1 As Universidades Comunitárias 

 

Nascidas em sua maioria no interior do Brasil, as instituições comunitárias são 

exemplos do potencial e da autonomia da sociedade civil, bem como da sua 

capacidade de gerar cooperação entre seus diversos segmentos e poderes locais e 

regionais (MEC, 2017). Essas instituições também podem ser definidas quanto à sua 

natureza econômica, de acordo com a proposta de reconhecimento apresentada pela 

ACAFE, Associação Catarinense de Fundações Educacionais, juntamente com a 

COMUG, Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas, ao documento oficial 

brasileiro apresentado na Conferência Mundial de Educação Superior realizada em 

julho de 2009, em Paris/França: 

Reconhecida como modelo comunitário de educação superior e de modelo 
específico, distinto do modelo estatal e do modelo privado, que vem 
assegurando educação de qualidade, comprometida com a realidade regional 
brasileira (MEC, 2017). 

 

Objetivam atender a demanda por educação superior à que o Estado não 

consegue atender (PEGORARO, 2013). 

As instituições comunitárias produzem impacto onde se instalam, 

principalmente nas pequenas cidades. Apesar do sentido etimológico da palavra 

universidade significar universalidade e ser submetida a uma dinâmica de 
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interdependência global, constitui-se em uma das instituições responsáveis pelo 

desenvolvimento da pesquisa e do conhecimento locais.  

As instituições de ensino criam novos empregos, estabelecem relações com 
as empresas e o mercado, como hotéis, restaurantes, casas de pensão, 
comércio e, quando desenvolve pesquisas, pode produzir um efeito ainda 
mais consistente em termos de mudança social. Além disso, pela 
proximidade, as pessoas não têm a necessidade de se deslocar para outras 
regiões para estudar (PEGORARO, 2013, p.94-102). 

 

Por outro lado, o mesmo autor pondera que o desenvolvimento regional 

proporcionado pelas IES está associado ao planejamento de ações destinadas à 

sociedade onde estão inseridas e como as instituições interagem e aplicam esses 

planejamentos. Ainda, segundo esse autor, as intervenções sociais significativas e a 

produção acadêmica são poucas.  Também, os egressos acabam, muitas vezes, indo 

embora em busca de emprego, deixando menos evidente a interferência da 

universidade na região. (PEGORARO, 2013) 

As universidades comunitárias constituem-se em um modelo brasileiro, original 

e propício para um país de dimensões continentais. Merecem ser reconhecidas pela 

sua contribuição histórica pioneira na interiorização da educação superior e pela 

qualificação das populações e o desenvolvimento regional (MEC, 2017), melhorando 

a vida de indivíduos e da sociedade como um todo. São estratégicas à medida em 

que são desenvolvidas pesquisas sobre a realidade na qual estão inseridas, 

contribuindo para a construção da identidade local e abrindo novos horizontes sobre 

essa mesma realidade. Quando públicas, assumem características globais, tornando-

se possível a comparação com outras realidades no mundo, assumindo o sentido de 

universidalidade (PEGORARO, 2013). 

 

 

1.3.2 O Sistema ACAFE 
 

A ACAFE – Associação Catarinense de Fundações Educacionais - foi 

constituída no ano de 1974 a partir da necessidade de promover a integração dos 

esforços de consolidação das instituições de ensino superior comunitárias em Santa 

Catarina, executar atividades de suporte técnico-operacional bem como representá-

las junto aos órgãos dos Governos Estadual e Federal (ACAFE, 2017).  

Essa associação constitui-se da união de 16 Instituições de Ensino Superior, 

sendo 11 Universidades e cinco Centros Universitários, a saber: Fundação 
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Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI;  Fundação 

Educacional de Brusque – FEBE; Fundação Educacional Regional Jaraguaense - 

FERJ; Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB;  Fundação das 

Escolas Unidas do Planalto Catarinense – UNIPLAC; Fundação Educacional de 

Criciúma – FUCRI; Fundação Educacional da Região de Joinville – FURJ; Fundação 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI; Fundação Universidade do Sul de Santa 

Catarina – UNISUL; Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina – 

FUNOESC; Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste – FUNDESTE; 

Fundação Educacional e Empresarial do Alto Vale do Rio do Peixe – FEMARP; 

Fundação Universidade do Contestado - Campus de Caçador  Fundação 

Universidade do Contestado - Campus de Canoinhas; Fundação Universidade do 

Contestado - Campus de Concórdia;   Fundação Universidade do Contestado - 

Campus de Curitibanos; Fundação Universidade do Contestado - Campus de Mafra; 

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. 

Trata-se de sociedades civis sem fins lucrativos que congregam as fundações 

educacionais criadas no Estado de Santa Catarina por lei dos poderes públicos 

estaduais e municipais. O objetivo dessa união é a melhoria qualitativa da prestação 

de seus serviços por meio da promoção do intercâmbio administrativo, técnico e 

científico entre as Instituições de Educação Superior na busca de soluções para 

problemas comuns nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração. 

(ACAFE, 2017) 

Visando cumprir sua função social ao buscar o desenvolvimento das 

microrregiões do estado de Santa Catarina, as instituições filiadas possuem projetos 

de assistência à comunidade a fim de contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

a partir da inclusão social e construção da cidadania. Em 2016, desenvolveram-se 

ações envolvendo mais de 1,2 milhão de pessoas nas seguintes áreas: 

 47.461 estudantes beneficiados com diferentes tipos de apoio, dentre eles 

o financiamento estudantil por meio das próprias instituições; 

 442.887 pessoas atendidas por serviços de saúde; 

 73.859 pessoas atendidas em atividades de assistência jurídica; 

 246.464 pessoas atendidas em programas de educação comunitária; 

 436.120 pessoas atendidas em programas de promoção sociocultural. 

Esses dados mostram a importância da ACAFE e das universidades 

comunitárias nas regiões onde essas estão inseridas. Dessa forma, o estudo de tais 
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instituições torna-se cogente e necessário de modo a tecer bases para que essas 

possam criar raízes fortes no mercado e se legitimar ao longo dos anos.  

 



 

2 METODOLOGIA 

 

Esta seção destina-se a apresentar os procedimentos metodológicos que 

guiaram a elaboração, aplicação da pesquisa e análise dos dados. A pesquisa 

compõe-se de uma abordagem exploratória e descritiva. A exploratória visa a uma 

maior familiaridade com o problema a fim de torná-lo mais explícito e construir 

hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; 

(b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2007).  

A análise descritiva pretende delinear os fatos e os fenômenos de determinada 

realidade. Esses fogem da possibilidade de verificação por meio da observação. 

Assim, deve-se existir, por parte do investigador, um exame crítico das informações, 

e os resultados podem ser equivocados; e as técnicas de coletas de dados, por serem 

subjetivas, apenas quantificáveis, gerando imprecisão (TRIVIÑOS, 1987).  

 A natureza da pesquisa é qualitativa: 

 Esse tipo se caracteriza por não se preocupar com a representatividade 
numérica, mas sim com o aprofundamento da compreensão de um grupo 
social, de uma organização, etc. e o porquê dos fatos, exprimindo o que 
convém ser feito (GOLDENBERG, 1997, p. 34). 

 

Entre as características da pesquisa qualitativa estão: objetivação do 

fenômeno; hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar; precisão 

das relações entre o global e o local em determinado fenômeno; observância das 

diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter interativo entre 

os objetos buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados 

empíricos; busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao 

pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências 

(GERHARDT, 2009). 

 Na pesquisa qualitativa, o cientista é, ao mesmo tempo, o sujeito e o objeto de 

suas pesquisas, porém, diante do caráter interativo o pesquisador não pode fazer 

julgamentos nem permitir que seus preconceitos e crenças contaminem o estudo, 

devendo controlar sua influência sobre o objeto em análise. (GOLDENBERG, 1997). 

Alguns limites também deverão ser observados tais como: 

[...] falta de detalhes sobre os processos por meio dos quais as conclusões 
foram alcançadas; falta de observância de aspectos diversos sob enfoques 
diferentes; certezas do próprio pesquisador com relação a seus dados; 



43 

 

sensação de dominar profundamente seu objeto de estudo; envolvimento do 
pesquisador na situação pesquisada. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 33) 

 

O Universo desta pesquisa consistiu nas universidades comunitárias 

associadas ao Sistema Acafe. No estudo, foram documentadas postagens nas redes 

sociais online Facebook, Twitter e Youtube da Universidade do Vale do Itajaí. A 

escolha desta universidade se deu por esta ser referência entre as associadas ao 

Sistema ACAFE, sendo reconhecida por sua qualidade em 2017 por várias instituições 

e rankings, como por exemplo o Ranking Universitário Folha (RUF) como melhor 

Universidade não-pública de Santa Catarina; pelo “Guia do Estudante – Profissões 

Vestibular 2018 da Editora Abril” como melhor Universidade privada de Santa 

Catarina; entre reconhecimentos a acadêmicos e docentes de Instituições como a 

NASA - Melhor logomarca; Projeto “GraduaSUS”, primeira colocada na categoria 

“Educação para a Saúde com Enfoque Integral” promovido pela OPS/OMS.  

 A técnica de coleta de dados utilizada neste estudo foi a netnografia. Esse 

método de coleta de dados pode se mostrar eficiente em estudos de comunicação por 

fornecer dados que servirão de ferramenta para o embasamento e direcionamento de 

ações dentro de um planejamento de marketing. De acordo com Kozinetz (2013, p.56), 

a netnografia aplicada às redes sociais online pode se mostrar importante nos 

seguintes aspectos:  

 
Por suas informações e inter-relacionar-se com a análise de rede social, entre 
eles, posicionar um estudo de rede dentro dos limites de sua análise. Pode 
identificar nodos (individuais, atividades, mensagens, grupos, ou algum outro 
ator social. A netnografia pode também ajudar a informar se análises ego-
centradas ou de rede são apropriadas. Levantar dados por trás de relações e 
vínculos.  Ela também pode ajudar a prover explicações do tipo "por que" para 
uma série de características, tais como relações de poder e influência, vários 
tipos de vínculos sociais, e as aglomerações de subgrupos.  

 

De modo semelhante, a análise de redes sociais pode elucidar, aumentar e 

fornecer ideias e evidências adicionais que ajudem a revelar as propriedades e as 

relações que constituem o complexo mundo das comunidades e culturas online . 

A netnografia utiliza dados para compreender a frequência, a popularidade e 
as mudanças nas atividades das pessoas em suas interações e comuni-
cações online, pois elas usam blogs e utilizam ferramentas de tecnologia 
social. Esses estudos baseados em levantamentos também elucidam 
padrões interessantes de uso por diferentes grupos demográficos, tais como 
homens e mulheres, diferentes raças e grupos étnicos e diferentes idades e 
cortes geracionais (KOZINETZ, 2014, p.48). 

 

 Levantamentos online são, portanto, interessantes para tirar conclusões sobre 

o uso de comunidades eletrônicas que sejam representativas de uma determinada 
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população; tirar conclusões sobre mudanças nos padrões do uso de comunidades 

eletrônicas; compreender atitudes expressas sobre comunidade online; obter uma 

ideia das correlações entre diversos valores, tais como dados demográficos, atitudes 

e uso de comunidade online; obter descrições retrospectivas sobre o que os membros 

de comunidades online recordam-se sobre suas ações; obter uma ideia das atitudes 

e opiniões das pessoas sobre as comunidades online; obter um senso das atitudes e 

opiniões das pessoas sobre as comunidades online (KOZINETZ, 2014). 

 Para construção do protocolo de levantamento e análise de dados, utilizou-se, 

como modelo, as métricas de análises das ações de marketing de relacionamento em 

redes sociais online apresentada em Hoffman e Fodor (2010). A adaptação da tabela 

encontra-se apresentada na Figura 11. 

 

Figura 11 – Métricas de análise de conteúdos em redes sociais online 

Rede social 
online 

Métricas 

Consciência de 
Marca 

Engajamento de 
Marca 

Propaganda boca-a-
boca 

Blogs 

. número de 
visitas únicas 

. número de 
retorno de 
visitas 

. número de 
vezes de 
citações 

. classificação 
de pesquisa 

. número de 
membros 

. número de 
assinantes de 
feed de notícias 

. número de 
comentários 

. quantidade de 
conteúdo 
gerado pelo 
usuário 

. tempo médio no 
local 

. número de 
respostas às 
pesquisas, 
concursos, 
pesquisas 

. número de referências 
em blogs e outras 
mídias 

. número de reblogs 

. número de vezes é 
exibido em outros sites 

. número de "likes" 
 

Microblogging 
(Twitter) 

. número de 
tweets da 
marca 

. valência média 
de tweets 

. número de 
seguidores 

. número de 
seguidores  
. número de 
visitas 
. número de 
respostas 

. número de retweets 



45 

 

Cocriação 
(NIKEiD) 

. número de 
visitas 

. número de 
tentativas de 
criação 

. número de referências 
projetadas em outras 
mídias (online e off-line) 

Bookmarking 
social (e.g., 

StumbleUpon) 

. número de 
tags 

. número de 
seguidores 

. número de taggers 
adicionais 

Fóruns e 
plataformas de 

discussões        
(e.g., Google 

Groups) 

. número de 
visualizações 
na página 

. número de 
visitas 

. valência média 
dos conteúdos 
postados 

. número de 
tópicos / tópicos 
relevantes 

. número de 
respostas 
individuais 

. número de 
inscrições 

. links recebidos 

. citações em outros sites 

. marcação em favoritos 

. referências off-line ao 
fórum ou seus 
membros 

. em comunidades 
privadas: extração de 
conteúdo (fotos, 
discussões, vídeos);  

- conversa apontando 
para a comunidade fora 
de suas portas 

. número de "likes" 

Revisão de 
Produtos (e.g., 

Amazon) 

. número de 
críticas 
postadas 

. valência de 
críticas  

. Número e 
valência de 
respostas de 
comentários 
de outros 
usuários 

. número 
“adicionado à 
lista de 
desejos” 

. número de 
vezes de 
produtos 
incluídos na 
lista de 
usuários 
(Listmania!, 
Amazon.com.) 

. duração das 
análises 

.  relevância das 
revisões 

. valência nas 
classificações 
de comentários 
de outros 
usuários  

. os números 
adicionados à 
lista de desejos 

. número total de 
avaliações de 
revisores 

pontuações 
inseridas 

. pontuação 
média de 
classificação de 
opinião 

. número de críticas 
postadas 

. valência de críticas 

. número e valência 
médios de respostas de 
outros usuários para as 
críticas 

. número de referências a 
críticas em outros sites 

. número de visitas a 
página do site de 
críticas 

. número de vezes em 
que o produto foi 
incluído na lista de 
usuários  

(i.e., Listmania! On 
Amazon.com) 

Networks 
Sociais 

(e.g., Bebo, 
Facebook, 
LinkedIn) 

. número de 
membros/ fãs 

. número de 
aplicações 

. número de 
reações 

. número de 
comentários 

. número de 
usuários ativos 

. número de 
curtidas no feed 
de contatos 

. frequência de citações 
na timeline de amigos 

. número de postagens 

. números de reposts e 
compartilhamentos 
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. número de 
bookmarks 
(favoritos) 

. número de 
avaliações e 
média de 
valência 

. número de itens 
usuários-
gerados (fotos, 
tópicos, 
respostas) 

. métricas de uso 
de aplicativos / 
widgets 

. raio de 
impressões 
para interações 

. taxa de 
atividades (com 
que frequência 
membros 
personalizam 
perfis, bios, 
links, etc.) 

. número de respostas a 
amigos e convites de 
referências 

Vídeo e 
Photosharing 
(e.g., Flickr, 
YouTube) 

. número de 
visualizações 
de fotos ou 
vídeos 

. valência média 
de vídeo/foto 

. número de 
respostas 

. número de 
visualizações 
de página 

. número de 
comentários 

. número de 
seguidores 

. número de 
compartilhamentos 
. número de links 
recebidos 
. número de referências 
em maquetes ou trabalho 
derivados                 
. número de vezes 
repetido em outras 
mídias sociais e offline 
. número de "likes" 

Fonte: adaptado de HOFFMAN; FODOR, 2010, p.44. 

 

A análise de redes sociais tem a finalidade de ajudar a compreender a interação 

entre redes de computador, comunicações mediadas por computador e redes sociais 

(KOZINETZ, 2014). Trata-se de um método analítico que focaliza as estruturas e os 

padrões de relacionamento entre atores sociais em uma rede (BERKOWITZ, 1982; 

WELLMAN, 1988).  

Na análise de redes sociais, existem duas principais unidades de análise: “no-

dos” (atores sociais) e “vínculos” (as relações entre eles). Uma rede é composta por 

um conjunto de atores ligados por laços relacionais. Os atores, ou “nodos”, podem ser 

pessoas, equipes, organizações, ideias, mensagens ou outros conceitos. Os termos 

“vínculo” e “relação” podem ser usados de forma intercambiável para descrever a 

ligação entre atores. Exemplos de vínculos incluiriam compartilhamento de in-

formações, transações econômicas, transferência de recursos, associações ou 



47 

 

afiliações compartilhadas, relações sexuais, conexões físicas, compartilhamento de 

ideias ou valores, e assim por diante (WASSERMAN; FAUST, 1994).  

Um grupo de pessoas, conectadas por determinadas relações sociais, tais 

como parentesco, amizade, trabalho conjunto, hobby compartilhado ou interesse 

comum, ou intercambiando qualquer tipo de informação, pode ser considerado uma 

rede social. De acordo com Kozinetz (2014), a análise de redes sociais tem suas 

bases na sociologia, na sociometria, na teoria dos grafos e na linha estrutural 

funcionalista dos antropólogos de “Manchester, os quais se baseiam nesses dois 

elementos para investigar a estrutura de relações comunitárias em sociedades tribais 

e aldeãs” (SCOTT, 1991). Portanto, a análise de redes sociais lida com dados 

relacionais dentro de uma abordagem estrutural da etnografia, ou netnografia, e a 

abordagem de análise qualitativa de redes sociais, extraindo os padrões proeminentes 

nessas redes por meio do traçado do fluxo das informações (e outros recursos).   

 Dentro da estrutura das relações, a análise busca investigar características e 

padrões de significados que são comunicados entre as pessoas nas comunidades e 

culturas eletrônicas, podendo ser encontrados em textos, gráficos, animações, de 

áudio, fotográficos, audiovisuais e incluir, também, compartilhamento de informações, 

discussões de rumores relacionados ao trabalho, compartilhamento de conselhos, 

provimento de apoio emocional ou provimento de companhia (HAYTHORNTHWAITE 

et al. apud KOZINETZ, 1995).  

 A segunda abordagem descritiva, igualmente denominada abordagem de rede 

integral, considera uma rede social inteira com base em alguma definição investigativa 

particular dos limites daquela rede a fim de compreender a natureza de diversas 

comunidades e cultura.  

Na netnografia, a fronteira poderia ser o website onde a atividade cultural foi 

encontrada ou focada em torno de uma determinada atividade, interesse ou objetivo, 

ou onde a comunidade definiu a si própria. Nessa abordagem, o interesse é 

direcionado à identificação das diferentes conexões ou desconexões entre os 

membros de determinados grupos bem como posições dos membros dentro da rede. 

Uma abordagem é investigar todo o grupo sobre suas ligações com outras pessoas 

específicas em um dado grupo. Podem ser automatizadas por meio de um 

levantamento online administrado aos membros da comunidade, ou por meio de 

diversas técnicas de codificação ou rastreamento em rede que capturam “dados de 

contato online de quem-para quem dentro de um grupo” (GARTON et al., 1999). 
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 Para análise dos dados, utilizou-se uma abordagem indutiva da análise de 

dados quantitativa, documentando-se as interações online motivadas pelas 

postagens, sejam elas comunicações visuais e/ou escritas nas redes sociais online 

Facebook, Twitter e Youtube. Conforme propôs Kozinetz (2014), a partir de 

observações individuais fez-se o exame detalhado de um todo, decompondo-o em 

suas partes constituintes e comparando-as de diversas formas a fim de fazer 

afirmações gerais sobre as características netnográficas. 

Visando complementar a qualidade da coleta de dados e pelo fato de que que 

a netnografia neste estudo será concentrada na pesquisa quantitativa das interações 

dos nodos e vínculos, sem imersão e entrevistas humano-a-humano, considerou-se a 

necessidade dos dados netnográficos serem associados à fotoelicitação. 

Segundo Collier (1973), o processo de fotoelicitação permite um caráter de 

proximidade com os objetos de estudo e estimulam a memória. Os autores apontados 

por Scherer et al. (2015) sugerem que a percepção da imagem e objeto de estudo 

pode ter como referência atributos funcionais e psicológicos bem como recursos, 

eventos, sentimentos ou auras únicas (ECHTNER; RICHIE, 2003).  

Ainda, segundo Gunn (1988), a percepção por meio da imagem pode ser 

desenvolvida em nível orgânico ou em nível induzido. A imagem orgânica se 

desenvolve a partir da experiência real, e o nível induzido forma imagens a partir da 

informação externa, como campanhas publicitárias, notícias boca-a-boca, entre 

outros. Pode ainda ter origem por meio da imagem primária, desenvolvida depois de 

se conhecer determinado objeto de estudo ou imagem secundária, experimentada 

como a imagem criada antes que a pessoa o tenha conhecido. (ECHTNER; RICHIE, 

2003). Nesta análise, a pesquisadora teve contato em nível induzido, sendo a origem 

da imagem secundária.  

No estudo de Scherer et al. (2015), o processo de fotoelicitação permite um 

caráter de proximidade com os objetos de estudo e estimulam a memória. Diante das 

imagens, evita-se que o informante se desvie do foco de pesquisa e propicia-se, de 

maneira agradável, a autoexpressão e possibilita que seja capaz de explicar e 

identificar o conteúdo daquela fotografia (COLLIER, 1973). Conforme os objetos de 

estudo desta pesquisa e por tratar-se também de comunicações visuais, adaptou-se 

a proposta da análise também para anúncios publicitários em formato de vídeo ou arte 

gráfica, vídeos informativos de notícias, demonstrando ao entrevistador o seu 

conhecimento sobre o objeto pesquisado.  
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Assim, na prática, no período de 04 de setembro a 04 de dezembro de 2017 

foram catalogadas as postagens das redes sociais Facebook, Twitter e YouTube por 

meio da captura de tela (print screen) da data em que foram publicadas bem como 

suas interações. Primeiramente, sob o aspecto do receptor da mensagem, foram 

contabilizadas as interações dos nodos e vínculos a essas postagens por meio da 

netnografia. 

Na sequência, analisou-se os dados sob o aspecto da emissora da mensagem, 

a Universidade do Alto Vale do Itajaí – UNIVALI, a partir de suas comunicaçãoes 

visuais associadas às textuais ou de áudio por meio da fotoelicitação. Com relação à 

análise do YouTube - seção Clipping, durante o mesmo período, analisou-se os vídeos 

a partir do tema abordado associada às interações.  

Desse modo, no próximo capítulo, são apresentados os principais resultados 

auferidos no estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 RESULTADOS 

 

 Neste subcapítulo são apresentados os resultados da pesquisa, subdivididos 

em duas seções. Na primeira seção, apresenta-se a análise descritiva dos resultados 

netnográficos e na sequência, serão apresentadas as análises referentes aos dados 

coletados no Facebook, Twitter e Youtube. Em seguida é apresentada a análise 

realizada por meio da fotoelicitação. 

 

3.1 ANÁLISE INTEGRADA DAS INFORMAÇÕES (NETNOGRAFIA) 

 

 Para a amostra apresentada no estudo netnográfico foram coletadas postagens 

das mídias sociais online Youtube - Seção Clipping (60 postagens), Twitter (315 

postagens) durante 3 meses e Facebook (133 postagens) durante 2 meses do perfil 

da IES a fim de realizar o exame indutivo. Decompondo-se suas partes constituintes, 

foram extraídas interações bem como padrões de significados existentes entre nodos 

e vínculos.  

 Os dados foram extraídos manualmente e analisados com o auxílio do 

programa IBM SPSS Statistics. Procedeu-se a preparação da matriz de entrada de 

dados, e após foram feitas análises descritivas (distribuição de frequência por nível de 

intensidade da escala) e univariadas (média e desvio padrão). 

 A amostra netnográfica da “Tabela 1 – Facebook - Número de postagens, 

reações e comentários” apresentou 133 postagens em três meses, uma média de 1,47 

postagens ao dia. A análise mostrou uma média de 73,594 reações positivas e uma 

negativa associada às postagens. Considerando-se 88.302 pessoas o número de 

seguidores da respectiva rede social online (www.facebook.com/univali/?ref=br_rs), o 

número é relativamente pequeno de reações demonstradas. 

    

Tabela 1 – Facebook - Número de postagens, reações e comentários 

 Frequência Média Mínimo Máximo 

Reações positivas 133 73,59 0 590 

Reações negativas 105 0,10 0 1 

Número de visualizações 132 430 0 22000 

         Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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 Os dados apresentados na “Tabela 2 – Facebook - Número de comentários, 

respostas a comentários, número de marcações reações e comentários” mostrou uma 

média positiva de 3,744 interações dos nodos com relação aos comentários.  

 
Tabela 2 – Facebook - Número de comentários, número de  

marcações, respostas a comentários e reações a comentários 
 

 Frequência Média Mínimo Máximo 

Número de comentários 133 3,74 0 81 

Número de marcações 125 3,90 0 97 

Respostas aos comentários 133 0,0 0 93 

Nº de reações positivas aos comentários 132 8,7 0 175 

Nº de reações negativas aos comentários 0 0 0 0 

Nº de compartilhamentos 132 14,70 0 143  

Nº Comentários nos compartilhamentos 31 - 0 8 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 A média de vínculos formados também foi positiva e o número de reações 

negativas foi nulo, mostrando boa receptividade às mensagens por meio de 

marcações (média de 3,904) e reações positivas (média de 8,705). Já o valor médio 

de visualizações para os vídeos é de 22.000, demonstrando o possível número real 

de pessoas que visualizam as postagens estáticas, porém não interagem. 

 Em relação ao número de compartilhamentos e seus respectivos comentários, 

mostra que nessas postagens houve formação média de 14,72 vínculos por 

compartilhamento (máximo 143) e uma média de 8 comentários nos 

compartilhamentos, demonstrando o valor de mídia espontânea (ou alcance orgânico) 

no meio neste período. 

A rede social online Twitter mostrou-se com pouca interatividade percebida no 

acesso a dados público como mostram os gráficos a seguir. 
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Gráfico 4 – Twitter - Número de respostas, retweets, curtidas e mensagens diretas 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Todas as ações (100%) desenvolvidas pela Universidade em análise no Twitter 

utilizavam o modelo Call to Action. Em relação aos horários das postagens, verifica-

se que 15% foram feitas na parte da tarde e 85% na parte da manhã.  

 Sob um segundo aspecto, as postagens foram veiculadas de acordo com as 

áreas de atuação principais de uma Universidade, que contemplam o ensino, 

pesquisa e extensão e são direcionadas para o público em que estão envolvidas 

diretamente ou stakeholders. As atividades da Universidade, acadêmicas ou 

administrativas, envolvem o relacionamento entre um ou mais de seus públicos, sejam 

discentes, docentes, comunidade, target (público-alvo), funcionários administrativos e 

fornecedores.  

 Os dados auferidos do YouTube – Seção Clipping, com relação aos conteúdos 

dos vídeos, puderam ser divididos sob aspecto da área de atuação, sendo que a 

imagem da IES obteve ênfase na comunicação nas seguintes áreas. 
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Gráfico 5 – YouTube – Área de atuação enfatizada 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

No Facebook, pode-se identificar o direcionamento das postagens conforme 

segue: 97 à stakeholders, 02 à egressos, 25 a acadêmicos, 09 para acadêmicos e 

profissionais, 01 comunidade e acadêmicos. No Twitter, o total de publicações e 

direcionamento das comunicações foram para os seguintes públicos: stakeholders 

(143); egressos (5); acadêmicos (107); acadêmicos e profissionais (37); Institucional 

(29); Professores (31).  

Com relação às visualizações dos vídeos do Youtube, auferiu-se que a média 

de visualizações por vídeo na seção Clipping é de 51,11. As reações demonstradas 

mostraram-se positivas em sua maioria, tendo uma média de 1,35 por vídeo e 0,05 

negativas nos 60 vídeos postados. 

 

3.2 RESULTADOS DA FOTOELICITAÇÃO 

 

 Durante o mesmo período, realizou-se a fotoelicitação a fim de estabelecer 

coerência com relação à complementação dos métodos. Foram catalogadas 
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diariamente as publicações das redes sociais Facebook, Twitter e YouTube, 

permitindo organizar primeiramente as comunicações visuais (grifo nosso) sejam 

elas artes digitais, fotos, vídeos publicitários ou jornalísticos associados a textos. A 

partir das comunicações visuais, as descrições das percepções sob o enfoque do 

público a que foi direcionada e do marketing de relacionamento. 

 

3.2.1 Análise dos resultados do Facebook 

 

 Na análise dos resultados auferidos no Facebook, obteve-se no total 134 

postagens. Entre elas, houve o predomínio do uso de fotos, sendo 70 postagens neste 

formato, seguido de 33 vídeos e 31 artes digitais. 

 Verificou-se que nas postagens feitas pela universidade em análise que no 

Facebook todas possuíam imagens ou vídeos, e em grande parte com algum tipo de 

vínculo para uma página secundária, isto é, direciona-se para uma página no website 

da universidade. 

 Com relação às fotos e vídeos, quando associadas a publicações relativas a 

atividades práticas de ensino, pesquisa e extensão em sua maioria foram feitas no 

momento em que aconteciam, sendo que grupos de acadêmicos, professores, 

comunidade, locais, atividades, equipamentos, estruturas, premiações entre outros 

puderam caracterizar-se como ícones do tema abordado no texto. Ao contrário de 

quando feitas somente com alunos ou professores isolados do contexto. Houveram 

ainda postagens com fotos feitas por acadêmicos com tema livre, onde foram 

retratados locais visualmente bonitos, perspectivas inusitadas ou ainda, atividades 

beneficentes da Instituição, valorizando o trabalho dos universitários e resgatando 

suas perspectivas a partir da comunicação visual do cliente.   

 No que tange a criação das artes digitais, nas postagens de divulgação do 

Vestibular de Verão houve uso de imagens de pessoas com faixa etária aproximada 

a dos alunos concluintes de Ensino Médio e entre 20 e 30 anos. Cabelos coloridos, 

cabelo curtíssimo para mulheres e cabelos compridos para o homem, modernos e 

com atitude, em busca da identificação com seu público. Uso de fontes bold em 

palavras-chave direcionam a atenção do leitor ao contrastarem com outras 

informações em fonte normal. 

 Os resultados das análises da fotoelicitação de cada uma das postagens, pode 

ser encontrado nos quadros na sequência.  
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Quadro 1: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 4 set. 2017. 
    

  

04/09/2017 - 17h – Facebook   

 Fotoelicitação: 

. Publicação direcionada aos alunos. 

. Marketing de relacionamento e interno ao agregar 

valor ao serviço por meio oferta de e-mail da 

instituição tendo como vantagem grande espaço de 

armazenamento de arquivos. 

. Reação Univali – “amei” em todos os 

compartilhamentos. 

. Formato publicação – arte destacando o conceito 

nuvem e espaço de armazenamento no primeiro 

plano. Em segundo plano informações e empresa 

parceira.  

. Número de avaliações e média de valência 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 

Quadro 2: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 5 set. 2017.    
 

 

05/09/2018 – 11h33min - Facebook   

. Fotoelicitação – imagem com arte de um aplicativo 

criado por uma aluna 

Marketing de Relacionamento –  

Marketing institucional por meio de premiação do 

SEBRAE, destacando inovações de alunos e 

professores com trabalhos desenvolvidos pelos 

cursos da Universidade 

 Reação da Univali aos compartilhamentos – metade 

deles a Univali curtiu ou curtido por outros egressos. 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 3: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 6 set. 2017.    
 

 

06/09/2017 – 19h - Facebook 

Fotoelicitação 

. Formato publicação – atraindo a atenção, a arte 

destaca em primeiro plano o prazo final e em segundo 

plano, informações complementares. 

Marketing de relacionamento.Publicação direcionada 

a comunidade em geral. 

.Divulgação do OPA – Opção Profissional por Área 

. Reação Univali – não houve retorno. 

. Número de avaliações e média de valência.  

Reações positivas - 09 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 
 

Quadro 4: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 8 set. 2017.  
   

 

 08/09/2017 – 8h -  Facebook  

  Fotoelicitação -  

. Formato publicação – atraindo a atenção, a arte 

destaca novamente em primeiro plano o prazo final e 

em segundo plano, informações complementares. 

Uso das cores do evento. 

  Marketing de relacionamento 

. Publicação direcionada a comunidade em geral. 

Divulgação do OPA – Opção Profissional por Área 

. Reação Univali – não houve retorno. 

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações positivas - 15 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 5: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 10 set. 2017.   
  

 

  10/09/2017 – 08h - Facebook   

  Fotoelicitação 

. Formato publicação – arte gráfica com destaques 

para o dia do evento em Floripa 

  Marketing de relacionamento 

. Publicação direcionada ao público em geral, convite 

para vir no evento e conhecê-lo por meio de 

direcionamento do site.  

. Reação Univali – curtiu todos os comentários  

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações positivas – 40 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 

Quadro 6: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 12 set. 2017. 
    

 

12/09/2017- 08h08min- Facebook     

Fotoelicitação: 

. Formato publicação – arte gráfica. Foco na 

proximidade e logomarca do evento.  

. Uso de emojis evocando diversão e indicando de 

forma simpática o endereço do site. 

Marketing de relacionamento: 

. Publicação direcionada ao público em geral 

lembrando da Feira de cursos OPA/ Biguaçu. Foco: 

futuros alunos indecisos. 

#OPA2017 #VemDecidirSeuFuturo 

😍👉 www.univali.br/opa 

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações positivas – 9  

. Compartilhamentos – 01 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook.  
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Quadro 7: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 12 set. 2017.    
 

 

  12/09/2017- 20h - Facebook     

  Marketing de relacionamento: Publicação 

direcionada ao público em geral lembrando da 

Feira de cursos OPA/ Biguaçu. Convite para 

seguir outras redes sociais. Divulgação hashtag. 

  Fotoelicitação: 

. Formato publicação – arte gráfica. Foco na 

apresentação das atividades que acontecerão no 

evento. 

. Uso de emojis lembrando que terá lanche bom. 

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações positivas– 12  

. Compartilhamentos – 0 

. Reação Univali – curtiu todos os comentários 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 

Quadro 8: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 12 set. 2017.    
 

 

 12/09/2017 – 07h30min - Facebook   

  Comunicação visual: 

. Formato publicação – arte gráfica. Foco nas 

redes sociais com transmissão ao vivo. Uso de 

emojis. 

  Marketing de relacionamento: 

. Divulgação da hashtag e convite para participar 

por meio das redes sociais. 

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações positivas – 14  

. Reação Univali – curtiu todos os comentários  

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 9: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 12 set. 2017.    
 

 

12/09/2017 – 08h53min - Facebook   

 Fotoelicitação: 

. Formato publicação – arte gráfica. Foco na relação 

dos cursos. Uso de emojis. 

Marketing de relacionamento: 

. Publicação perto da hora da abertura do evento. 

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações – 07  

. Curti – 07 

. Amei – 00 

. Outras reações - 0 

. Compartilhamentos – 00 

. Reação Univali – curtiu todos os comentários 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook 

 
Quadro 10: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 12 set. 2017.    
 

 

12/09/2017- 09h27min - Facebook     

  Fotoelicitação: 

. Localização do evento do Google maps. 

 Marketing de relacionamento: 

. Publicação na abertura do evento. Uso da 

hashtag do evento. 

. Reação Univali – curtiu todos os 

comentários  

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações – 21 

. Curti – 20 

. Amei – 01 

. Outras reações - 00 

. Compartilhamentos – 00 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 



60 

 

 
Quadro 11: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
Quadro 11: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 13 set. 2017.    
 

 

13/09/2017- 09h30min - Facebook     

  Fotoelicitação: 

. Arte gráfica com foco no atendimento das 

dúvidas por meio do Whatsapp. Logomarca 

do evento e Universidade em menor plano.  

  Marketing de Relacionamento: 

. Disponibilidade a resposta de dúvidas. 

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações – 10 

. Curti – 20 

. Amei – 01 

. Outras reações - 00 

.Compartilhamentos – 01 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 

Quadro 12: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 15 set. 2017.    
 

 

15/09/2017- Facebook     

Fotoelicitação: 

. Arte gráfica com número de dias para o 

OPA Floripa. Logomarca 

Marketing de relacionamento 

. Divulgação OPA Floripa e indicação de 

endereço de inscrição. Uso hashtag do 

evento. 

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações – 12  

. Curti – 12 

. Outras reações - 00 

. Compartilhamentos – 01 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 13: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 18 set. 2017.  
   

 

18/09/2017- 11h - Facebook     

Fotoelicitação: 

. Link direcionado para a notícia no site com 

imagem da avaliadora. 

Marketing de relacionamento 

. Posicionamento no Ranking Universitário 

Folha – RUF. Parâmetro para qualidade da 

Universidade. 

. Reação Univali - Nenhuma 

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações positivas– 261  

. Compartilhamentos – 01 

  Comentários – 03 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 
 

Quadro 14: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 19 set. 2017.    
 

 

 

19/09/2017- Facebook     

  Fotoelicitação 

  Comunicação visual: 

. Arte gráfica com destaque para 

proximidade do evento 

. Reações positivas– 10 

. Compartilhamentos – 01 

  Marketing de Relacionamento 

  Reação Univali ao compartilhamento – 

nenhum. 

 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook.   
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Quadro 15: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 20 set. 2017.   
  

 

 20/09/2017  - Facebook     

  Fotoelicitação 

  Comunicação visual: 

   20/09 – 8h14min - Facebook 

Fotoelicitação: 

.Video de atividades desenvolvidas na feira 

de cursos com os alunos. 

Marketing de Relacionamento 

. Divulgação feira de cursos OPA. 

Direcionado ao público externo. Postagem 

direcionando ao campus Florianópolis  

Número de avaliações e média de valência: 

. 200 visualizações 

. 05 curtidas 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 

Quadro 16: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 28 set. 2017.   
  

 

 

  28/09/2017- Facebook   

  Fotoelicitação: arte gráfica do Vestibular 

de Verão. Uso de imagem de acadêmica 

com visual moderno e logomarca.  

Marketing de Relacionamento 

.  uma das melhores IES da America 

Latina 

 . Direcionamento ao site 

   Número de avaliações e média de 

valência: 

. 39 reações positivas 

. 12 compartilhamentos 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 17: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 6 out. 2017 
 

 

  06/10/2017- 11h22min - Facebook   

  Fotoelicitação - arte do evento. Destaque 

logomarca do evento e redes sociais. 

. Número de avaliações e média de valência 

. Positivas - 50 

. Compartilhamentos – 19 

. Comentários - 01 

. 01 marcações 

  02 interações de marcações e 01 curtida das 

pessoas marcadas 

  Marketing de Relacionamento: 

. Convite para participação do #OPA 2017 

. Convite para redes sociais. 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 

 

Quadro 18: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 7 out. 2017  

 

 

 

  07/10/2017- 08h30min -  Facebook   

  Fotoelicitação: Arte OPA com destaque para 

o Snapchat, com convite para a seguir o 

evento na rede social. 

. Número de avaliações e média de valência 

. Positivas - 256 

. Negativas - 00 

. Compartilhamentos – 02 

. Comentários – 00 

. 02 marcações  

. 00 curtidas nas marcações da pessoa 

marcada 

  Marketing de Relacionamento:  

. Uso da hashtag “OPA2017” 

. Convite para acompanhar no Snap 

. Universidade “amou” os compartilhamentos 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 19: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 7 out. 2017 
 

 

 

  07/10/2017- 11h38min - Facebook   

  Fotoelicitação: Arte OPA, números do 

whatsapp 

. Número de avaliações e média de 

valência 

. Positivas (05 curti) - 05 

. Negativas - 00 

. Compartilhamentos – 00 

. Comentários - 00 

. 02 marcações (01 curtida em uma das 

marcações) 

. 00 curtidas nas marcações da pessoa 

marcada 

  Marketing de Relacionamento: 

. Disponibilidade para responder a dúvidas 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 
 

Quadro 20: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 9 out. 2017 
 

 

  09/10/2017 – 08h13min - Facebook   

  Fotoelicitação: arte Vestibular de Verão.     

  Destaque slogan 

  Marketing de Relacionamento:  

. Uso hashtag evento 

. Universidade curtiu as citações 

. Número de avaliações e média de 

valência: 

. 20 reações positivas 

. 03 compartilhamentos 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 21: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 9 out. 2017 
 

 

   

 09/10/2017 - 08h39min -  Facebook   

  Fotoelicitação: troca de imagem de capa com o 

tema do Vestibular de Verão 

. Número de avaliações e média de valência 

. Positivas - 115 

. Compartilhamentos – 01 

. Comentários – 02 

. Resposta 00 

  Marketing de Relacionamento:  

. Uso hashtag evento 

. Universidade curtiu as citações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 

Quadro 22: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 9 out. 2017 
 

 

  09/10/2017 – 08h58min - Facebook   

  Fotoelicitação: Arte do Vestibular, slogan em 

destaque 

. Número de avaliações e média de valência 

. reações positivas - 33 

. Compartilhamentos – 15 

. Comentários – 00 

. Resposta 00 

  Marketing de Relacionamento:  

. Direcionamento ao site 

. Grandiosidade por meio de descrição de 

número de cursos e suas qualidades 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 23: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 19 out. 2017 
 

 

Facebook     

19/10/2017 

Fotoelicitação:  arte com foto ilustrativa de 

acadêmica e informações do Encontro 

. Marketing de Relacionamento:  

. Prestação de serviço aos alunos. Assunto de 

interesse dos alunos. 

Número de avaliações e média de valência: 

. 14 reações positivas 

. 03 compartilhamentos 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 
 

Quadro 24: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 8 set. 2017 
 

 

 

 

 

08/09/2017- 17h15min - Facebook  

Fotoelicitação -  

. Formato publicação – foto acadêmico 

  Marketing de Relacionamento -  

. Publicação direcionada aos acadêmicos, 

objetivando citação e divulgação nos seus perfis  

por meio do uso da hashtag e envolvimento dos 

discentes. 

. Reação Univali – não houve retorno. 

. Número de avaliações e média de valência 

  reações positivas – 44  

.Compartilhamentos – não houve 

compartilhamentos 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 25: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 9 set. 2017 
 

 

 

 

  09/09/2017- 08h -  Facebook  

. Formato publicação – vídeo com case de sucesso 

de administrador e a escolha deste curso como 

profissão. 

 Marketing de Relacionamento 

. Publicação direcionada ao público em geral, 

lembrando o Dia do Administrador. Foi citado um 

case de sucesso. 

. Reação Univali – 01 curtida na citação. 

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações – 40  

. Compartilhamentos – 05 

. 1,3 mil visualizações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook.  
 
 

Quadro 26: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 11 set. 2017 
 

 

11/09/2017 – 08h21min - Facebook   

 Fotoelicitação -  

. Formato publicação – foto ilustrativa do uso da 

automação na indústria 

Marketing de Relacionamento 

. Publicação direcionada ao público em geral, 

convite para lançamento de novo curso. Evento 

gratuito. 

. Reação Univali – curtiu todos os comentários  

Número de avaliações e média de valência 

  Reações – 82 (egressos, alunos e professores) 

. Compartilhamentos – 04 

. Comentários – 03 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
  
 
 

 



68 

 

Quadro 27: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 11 set. 2017 
 

 

  11/09/2017 – 16h56min - Facebook   

. Fotoelicitação: foto. Foco na cidade, diversão com 

amigos, fora do ambiente Universitário. 

  Marketing de relacionamento: 

. Publicação direcionada ao público em geral, 

Vestibular de Verão 2018. Destaque: quantidade 

de cursos. 

. Reação Univali – curtiu todos os comentários 

. Número de avaliações e média de valência 

 reações positivas – 82  

. Compartilhamentos – 14.  

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 
 
 
 

Quadro 28: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 12 set. 2017 
 

 

12/09/2017-17h06min - Facebook     

. Formato publicação – vídeo. Foco na  

. 794 visualizações 

Marketing de relacionamento -  

. Publicação direcionada ao público em geral 

lembrando da Feira de cursos OPA/ Biguaçu. Foco: 

futuros alunos indecisos. 

#VemPorAí #TemNaUnivali 

. Número de avaliações e média de valência: 

  Reações – 20 ; Compartilhamentos – 04  

. Reação Univali – curtiu todos os comentários. 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 29: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 13 set. 2017 
 

 

13/09/2017 – 15h05min - Facebook   

Fotoelicitação: 

. Álbum de fotos dos grupos escolares visitantes. 

 Marketing de relacionamento: 

. Explicação da finalidade do OPA e como pode 

auxiliar na escolha da graduação. 

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações – 62 

. Outras reações - 00 

. Compartilhamentos – 02 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 
 

Quadro 30: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 19 set. 2017 
 

 

 19/09/2017 - Facebook   

  Comunicação textual: 

. Direcionado ao público interno. Postagem 

direcionando ao site.  

  Comunicação visual: 

. Video de atividades desenvolvidas no curso com 

os alunos. 

2,1 mil visualizações. 

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações positivas – 290 

. Compartilhamentos – 21 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 31: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 19 set. 2017 
 

 

19/09/2017- Facebook     

Fotoelicitação 

. Foto com criança desenhando, ilustrando a 

campanha. 

Marketing de Relacionamento 

. Direcionado ao público externo. Notícia 

direcionando ao site. Ação social. 

. Número de avaliações e média de valência 

. reações positivas: 104 

Compartilhamentos: 40 

. comentários: 04 

. marcações: 01 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 
 

Quadro 32: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 20 set. 2017 
 

 

Facebook 

20/09/2017 -  

Fotoelicitação 

. Álbum de fotos OPA – turmas visitantes 

 Marketing Relacionamento 

 Relacionamento: disponibilizar as fotos 

aos visitantes 

    Número de avaliações e média de 

valência 

. 45 curtidas 

. 04 compartilhamentos 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 33: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 21 set. 2017 
 

 

  21/09/2017- 10h50min - Facebook   

    Fotoelicitação 

  Características: 

. Campanha da instituição como Universidade 

comunitária.  

   Parte do projeto “Seja a Diferença” 

. Direcionamento da notícia para o site.  

Marketing de Relacionamento: Univali curtiu a 

marcação 

Número de avaliações e média de valência: 

68 reações positivas 

59 compartilhamentos 

01 marcação 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 
 
 

Quadro 34: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 22 set. 2017 
 

 

Comunicação textual: 

22/09/17 – 14h59min -  Facebook 

  Comunicação visual: 

. Vídeo com Professor da Instituição 

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações – 96 

. Compartilhamentos – 03 

. 09 comentários -  

  04 marcações 

  Relacionamento: Univali curtiu todos os 09 

comentários e comentários do Professor 

. Lembrança do profissional de contabilidade 

. postagem com marcação de alunos e conhecidos, 

divulgando a Universidade no perfil do professor da 

instituição 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 35: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 22 set. 2017 
 

 

   22/09/2017 – 16h55min - Facebook   

   Fotoelicitação. Foto abstrata feita por 

acadêmico do curso de fotografia para a 

#FotodaSemanaUnivali 

  Relacionamento:  

. Univali - marcação do acadêmico ganhador da 

promoção. Valorização do curso de fotografia. 

. Características: Foto da semana Univali 

. Seja a diferença 

. Promoção da Universidade em outras mídias 

sociais (Instagram) 

. Envolvimento alunos 

Número de avaliações e média de valência: 

. 30 reações positivas; 01 compartilhamento 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 

Quadro 36: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 22 set. 2017 
 

 

22/09/2017- 20h - Facebook   

  Fotoelicitação 

. Foto do Projeto premiado com  

Marketing de Relacionamento:  

. Destaque para os cursos do Centro de Ciências 

da Saúde da Univali e atividade dos alunos 

Univali -  Características: 

. Direcionamento da postagem para o site 

  Uso das hashtags: 

. Tem na Univali. Vida no Campus 

Número de avaliações e média de valência: 

. 229 reações positivas; 60 compartilhamentos 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 37: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 23 sett. 2017 
 

 

 23/09/2017- 09h - Facebook   

  Fotoelicitação 

. Foto demonstrativa 

  Marketing de Relacionamento 

 . Direcionamento da postagem para a página do 

evento onde haverá disponíveis 

. Evento internacional 

  Número de avaliações e média de valência 

. 07 curtidas 

. 01 compartilhamento 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook.  
 

Quadro 38: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 24 set. 2017 
 

 

24/09/2017- Facebook   

Comunicação visual:. Foto demonstrativa da 

técnica/ banco de imagens 

Marketing de Relacionamento: 

Relacionamento: Univali – amei nos comentários 

onde havia mais de uma marcação e onde a 

Universidade foi elogiada. Nos outras marcações 

e comentários não houve reação.Características: 

. Direcionamento da postagem para a matéria no 

site com mais detalhes. 

. Valorização do aluno 

Comentários relevantes: “essa faculdade é 

inacreditável” 

  Número de avaliações e média de valência 

. 52 reações positivas; 04 compartilhamentos 

. 07 comentários com 02 marcações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 39: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 25 sett. 2017 
 

 

25/09/2017- 08h43min - Facebook   

 Comunicação visual: 

. Imagem com a logomarca vencedora elaborada 

por egresso 

Marketing de Relacionamento: Univali – amei em 

todos os comentários com exceção ao que não 

gostava da logomarca. 

  Características: Direcionamento da postagem 

para a matéria no site com mais detalhes. 

Valorização do curso por meio do egresso. 

  Número de avaliações e média de valência:  491 

reações positivas; 34 compartilhamentos;16 

comentários; 03 reações à comentários; 06 

marcações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 
 

Quadro 40: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 6 out. 2017 
 

 

25/09/2017 – 17h24min - Facebook   

  Fotoelicitação: 

. Vídeo imagens OPA Florianópolis (Opção por 

curso) 

Marketing de Relacionamento:  

  Univali – curtiu marcação. 

  Características: 

. Agradecimento à participação de todos em 

Florianópolis 

Número de avaliações e média de valência 

1,1 mil visualizações; 48 reações positivas 

01 compartilhamento; 01 marcação 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 41: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 25 set. 2017 
 

 

25/09/2017 - Facebook   

Fotoelicitação: Vídeo Mestrado e Doutorado em 

Educação 

Marketing de Relacionamento: Univali – curtiu 

todos os comentários e marcações. 

. Direcionamento para inscrições site 

. nota Capes 

Número de avaliações e média de valência 

134 reações positivas 

62 compartilhamentos 

08 comentários 

04 marcações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 
 
 
 

Quadro 42: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 26 set. 2017 
 

 

26/09/2017- 20h – 08h33min - Facebook   

Fotoelicitação: Foto imagem do projeto com 

participantes 

Relacionamento:  

  Projetos “Seja a Diferença”. Formação gratuita 

para a comunidade visando aumentar a renda. 

. Direcionamento para o site 

Número de avaliações e média de valência 

22 reações positivas 

02 compartilhamentos 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 43: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 26 set. 2017 
 

 

26/09/2017- 11h20min - Facebook   

Fotoelicitação: Vídeo com notícias da semana da 

Univali 

Marketing de Relacionamento:  

 . #VemPorAí. Novidades da semana da 

Universidade. 

Número de avaliações e média de valência 

523 visualizações 

23 reações positivas 

 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 

Quadro 44: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 27 set. 2017 
 

 

 27/09/2017 – 19h30min - Facebook   

  Fotoelicitação: foto do professor com acadêmico e 

o livro ganhador da promoção. 

  Marketing de Relacionamento:  

 . Curtiu todos os comentários e marcações 

. Hashtags: Orgulho, Univali 

. valorização da formação do curso. 

Número de avaliações e média de valência 

306 reações positivas 

14 compartilhamentos 

07 comentários 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 45: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 28 set. 2017 
 

 

  28/09/2017- 19h -Facebook   

  Fotoelicitação: foto ilustrativa 

  Marketing de Relacionamento:  

. Direcionamento ao site 

. Atividades do curso de Comércio Exterior 

  Número de avaliações e média de 

valência: 

. 13 reações positivas 

. 3 compartilhamentos 

 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 
 

Quadro 46: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 29 set. 2017 
 

 

  29/09/2017 – 10h - Facebook   

  Fotoelicitação: foto ganhadora da promoção, 

tirada por acadêmico. 

   Marketing de Relacionamento:  

 . Hashtag: Foto da semana Univali e Terapeutas da 

Alegria 

. Universidade curtiu a marcação e comentário 

. marcação aluno vencedor da foto 

. incentivo à participação da promoção 

Número de avaliações e média de valência: 

. 59 reações positivas 

. 01 compartilhamento 

. 01 marcação 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 47: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 1 out. 2017 
 

 

 01/10/2017- 10h- Facebook   

 Fotoelicitação: foto ilustrativa 

 Marketing de Relacionamento:  

 . Direcionamento da notícia ao site 

 . Tema de interesse dos acadêmicos 

 Número de avaliações e média de valência: 

. 11 reações positivas 

. 02 compartilhamentos 

. 03 comentários 

. 01 marcação 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 

Quadro 48: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 2 out. 2017 
 

 

02/10/2017- 09h42min -  Facebook   

Fotoelicitação: vídeo campanha Vestibular de 

Verão mostrando estrutura e atividades dos cursos. 

Marketing de Relacionamento:  

. Inscrições Vestibular 

. Melhor Universidade não pública de Santa 

Catarina. 

 . Direcionamento para mais informações e 

inscrições para o site. 

. Hashtags – Seja a Diferença, Univali  

Número de avaliações e média de valência: 

. 1mil visualizações 

. 33 reações positivas 

. 35 compartilhamentos 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 49: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 1 out. 2017 
 

 

  01/10/2017- 10h- Facebook   

 Fotoelicitação: foto ilustrativa 

 Marketing de Relacionamento:  

 . Direcionamento da notícia ao site 

 . Tema de interesse dos acadêmicos 

 Número de avaliações e média de valência:.  

. 11 reações positivas,  

. 02 compartilhamentos 

. 03 comentários 

. 01 marcação 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 
 

Quadro 50: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 6 out. 2017 
 

 
 

06/10/2017- 09h42min -  Facebook   

Fotoelicitação: vídeo campanha Vestibular de 

Verão mostrando estrutura e atividades dos cursos. 

Marketing de Relacionamento:  

. Inscrições Vestibular 

. Melhor Universidade não pública de Santa 

Catarina.Direcionamento para mais informações e 

inscrições para o site. 

. Hashtags – Seja a Diferença, Univali  

Número de avaliações e média de valência: 

. 1mil visualizações, 33 reações positivas, 35 

compartilhamentos 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 51: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 5 out. 2017 
 

 

 05/10/2017 – 12h - Facebook   

  Fotoelicitação: foto evento 

. Número de avaliações e média de valência 

. Positivas - 34 

. Compartilhamentos – 01 

. Comentários - 06 

. 06 marcações 

  02 interações de marcações e 01 curtida de 

terceiro 

  Marketing de Relacionamento:  

. Direcionamento para mais informações e 

inscrições para o site 

. Assunto tema do evento de interesse público e de 

futuros acadêmicos 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 

Quadro 52: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 7 out. 2017 
 

 

07/10/2017 – 11h2min - Facebook   

  Fotoelicitação: álbum de fotos dos alunos  

visitantes do OPA em atividades 

. Número de avaliações e média de valência 

. Positivas- 100 

. Negativas - 00 

. Compartilhamentos – 03 

. Comentários - 02 

. 02 marcações  

. 00 curtidas nas marcações da pessoa marcada 

  Marketing de Relacionamento:  

. Uso hashtag evento 

. Universidade curtiu as citações. 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 53: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 7 out. 2017 
 

 

  07/10/2017- 16h32min -  Facebook   

  Fotoelicitação: OPA 2017 Itajaí 

. Número de avaliações e média de valência 

. Positivas- 100 

. Compartilhamentos – 03 

. Comentários – 01 

. resposta 01 

. 03 marcações  

. 00 curtidas nas marcações da pessoa marcada 

  Marketing de Relacionamento:  

. Uso hashtag evento 

. Universidade curtiu as citações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 

Quadro 54: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 6 out. 2017 
 

 

  09/10/2017- 14h53min - Facebook   

  Fotoelicitação: foto ilustrativa 

. Número de avaliações e média de valência 

. Positivas- 19 

. Negativas - 00 

. Compartilhamentos – 01 

. Comentários – 00 

. Resposta 00 

. 01 marcações 

. 00 curtidas nas marcações da pessoa marcada 

  Marketing de Relacionamento:  

. Direcionamento do site para matéria completa 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 55: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 9 out. 2017. 
 

 

  09/10/2017 – 20h - Facebook   

  Fotoelicitação: foto da atividade do curso de 

educação física e aluna deficiente 

. Número de avaliações e média de valência 

. Positivas- 104 

. Compartilhamentos – 05 

. Comentários – 12 

. Respostas 28 e interações 

. 01 marcações 

. 00 curtidas nas marcações da pessoa marcada 

  Marketing de Relacionamento:  

. Valorização professor da IES 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook.  
 

Quadro 56: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 10 out. 2017 
 

 

 10/10/2017- Facebook   

  Fotoelicitação: vídeo com as novidades da 

semana no #VemPorAí 

  927 visualizações 

. Número de avaliações e média de valência 

. Positivas - 43 

. Respostas 00 e interações 

. 00 marcações 

. 00 curtidas nas marcações da pessoa marcada 

  Marketing de Relacionamento:  

. Programa semanal com atualidades da IES 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 57: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 10 out. 2017 
 

 

 10/10/2017- 09h49min - Facebook   

  Fotoelicitação: vídeo com homenagem ao dia do 

professor 

  5,9 visualizações 

. Número de avaliações e média de valência 

. Positivas (187 curti, 41 amei) - 228 

. Compartilhamentos – 109 

. Comentários – 11 

. Respostas 11 e 22 interações 

  Relacionamento:  

. Valorização professor 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 

Quadro 58: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 12 out. 2017 
 

 

 12/10/2017 - Facebook   

  Fotoelicitação: foto imagem video 

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações – 9 (egressos, alunos e professores) 

. Curti – 92; Amei – 11; Marcações – 06 

. Compartilhamentos – 04 

. 06 comentários. Todos foram curtidos por 

contatos de terceiros. 

Marketing de Relacionamento:  

. Valorização de atividades desenvolvidas pelo 

curso e acadêmicos de Publicidade e Propaganda 

. Univali curtiu os comentários, com exceção de 01 

de data posterior. 

. Direcionamento da matéria para o site. 

. Uso de emojis  

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 59: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 12 out. 2017 
 

 

 
 

  12/10/2017 – 08h - Facebook     

  Fotoelicitação: foto ilustrativa representando 

acadêmico.Direcionamento ao site. Número de 

avaliações e média de valência. Reações – 9; 

Curti – 00 

. Outras reações – 00; Compartilhamentos – 00; 

00 comentários. Marketing de Relacionamento: 

Ação social.  

. Serviços gratuitos alusivos ao Outubro Rosa. 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook 

Quadro 60: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 12 out. 2017 
 

 

12/10/2017 - Facebook     

Fotoelicitação: foto de acadêmico vencedor da 

#FotodaSemanaUnivali 

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações – 52  

. Compartilhamentos – 01 

. 01 comentários, 02 respostas aos comentários, 02 

curtidas aos comentários. 

. Marketing de Relacionamento:  

. Integração 

. Valorização do aluno 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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   Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 

 

Quadro 61: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 16 out. 2017 
 

 

 16/10/2017 – 13h52min - Facebook     

  Fotoelicitação: foto ilustrativa representando 

acadêmico 

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações – 39 

. Outras reações - 00 

. Compartilhamentos – 02 

. 01 comentários 

. 06 marcações 

. Marketing de Relacionamento:  

. Parceria para oferecimento de benefício ao aluno 

 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
  
 

Quadro 62: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 16 out. 2017 
 

 

 16/10/2017 – 20h - Facebook   

  Fotoelicitação: foto ilustrativa passaporte 

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações positivas – 281  

. Outras reações - 00 

. Compartilhamentos – 44 

. 01 comentários 

. 77 marcações 

. Marketing de Relacionamento:  

. Oferecimento de serviço gratuito ao aluno 

. Incentivo de estudo no exterior 
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Quadro 63: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 17 out. 2017 
 

 

 17/10/2017 - Facebook     

  Fotoelicitação: Arte Vestibular 

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações positivas – 24 (egressos, alunos e 

professores) 

. Curti – 24 

. Compartilhamentos – 03 

. 01 comentários 

. 04 marcações  

. Relacionamento:  

. Serviço ao aluno 

. Direcionamento ao site 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 
 

Quadro 64: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 17 out. 2017 
 

 

17/10/2017 - Facebook   

  Fotoelicitação: foto IES 

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações positivas – 24  

. Outras reações - 00 

. Compartilhamentos – 03 

. 01 comentários 

. 04 marcações  

  Marketing de Relacionamento:  

. Valorização da IES 

. Guia do Estudante a classificou com a melhor 

privada de SC e 16ª melhor do País 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 65: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 17 out. 2017 
 

 

  17/10/2017 - Facebook   

  Fotoelicitação:  Gif de campanha de 

matrículas Colégio de Aplicação da Univali 

. Número de avaliações e média de 

valência 

  Reações positivas – 24  

. Compartilhamentos – 03 

. 01 comentários 

. 04 marcações 

. Marketing de Relacionamento:  

. Prestação de serviço 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 

Quadro 66: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 17 out. 2017 
 

 

17/10/2017   

 Fotoelicitação: Video do que  #VemPorAí  

na Univali 

. Marketing de Relacionamento:  

. Divulgação das atualidades da IES 

Número de avaliações e média de 

valência: 

. 814 visualizações 

. 24 curtidas 

. 05 compartilhamentos 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook.  
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Quadro 67: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 18 out. 2017 
 

 

18/10/2017   

  Fotoelicitação:  vídeo com egressa no 

ambiente de trabalho, em atendimento 

Marketing de Relacionamento:  

. Homenagem ao Dia do Médico 

. relato de egressa 

Número de avaliações e média de 

valência: 

.34 reações positivas 

.02 compartilhamentos 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 
 

Quadro 68: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 18 out. 2017 
 

 

18/10/2017 - Facebook   

Fotoelicitação:  vídeo de divulgação dos programas 

de mestrado e doutorado 

Marketing de Relacionamento:  

. Relato dos acadêmicos 

. Conceito Capes, o mais alto do país 

. Relato coordenadora do programa 

Número de avaliações e média de valência: 

1,6 mil visualizações; 50 reações positivas; 15 

compartilhamentos 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 69: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 20 out. 2017 
 

 

 

20/10/2017 - Facebook   

 Fotoelicitação: foto feita por acadêmico 

vencedor do #FotodaSemanaUnivali 

. Marketing de Relacionamento:  

. integração e valorização dos acadêmicos 

Número de avaliações e média de valência: 

. 59 reações positivas 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 

 

 

Quadro 70: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 22 out. 2017 
 

 

  22/10/2017 - Facebook   

  Fotoelicitação: foto ilustrativa de local de 

atuação do engenheiro ambiental 

. Marketing de Relacionamento:  

. Direcionamento ao site 

. aberto à população para um maior 

conhecimento do curso 

Número de avaliações e média de valência: 

39 reaçõs positivas 

02 compartilhamentos 

02 marcações 

 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 71: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 23 out. 2017 
 

 

 

23/10/2017- Facebook   

Fotoelicitação:  

foto dos participantes do Projeto 

Contarte 

Marketing de Relacionamento:  

.atividades de extensão desenvolvidas 

pelos cursos de Pedagogia e 

licenciaturas 

Número de avaliações e média de 

valência: 

67 reações positivas 

07 compartilhamentos 

02 comentários 

 
Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 

Quadro 72: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 24 out. 2017 
 

 

24/10/2017- Facebook   

Fotoelicitação: foto do palestrante no dia do 

evento 

Marketing de Relacionamento:  

. Direcionamento ao site 

. Gratuito e aberto a comunidade 

Número de avaliações e média de valência: 

. 35 reações positivas 

. 04 compartilhamentos 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 73: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 24 out. 2017 
 

 

24/10/2017 - Facebook   

Fotoelicitação: vídeo com as 

notícias da semana 

Marketing de Relacionamento:  

. programa semanal #VemPorAí 

Número de avaliações e média de 

valência: 

636 visualizações 

31 reações positivas 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 

 

Quadro 74: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 24 out. 2017 
 

 

24/10/2017  - Facebook   

Fotoelicitação: foto de aluna estudando 

na biblioteca  

Marketing de Relacionamento:  

. Opção de curso para quem não tem 

tempo 

Número de avaliações e média de 

valência: 

121 reações positivas 

49 compartilhamentos 

07 comentários 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 75: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 24 out. 2017 
 

 

24/10/2017 - Facebook   

Fotoelicitação: homenagem ao Dia do Dentista 

Marketing de Relacionamento:  

. Homenagem aos dentistas 

. Relato de docente explicando as possíveis 

áreas de atuação 

Número de avaliações e média de valência: 

. 69 reações positivas 

. 10 compartilhamentos 

. 01 marcação 

. 01 reação à comentário 

 

 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 

Quadro 76: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 24 out. 2017 
 

 

 24/10/2017 - Facebook   

  Fotoelicitação: foto ilustrativa 

. Marketing de Relacionamento:  

. Maior evento do segmento da América Latina. 

Interesse dos acadêmicos 

. Possibilidade de networking 

Número de avaliações e média de valência:. 66 

reações positivas; 13 compartilhamentos; 08 

comentários; 02 marcações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 

 



93 

 

 

Quadro 77: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 27 out. 2017 
 

 

  27/10/2017  - Facebook   

  Fotoelicitação: foto tirada por acadêmico 

vencedor do #FotodaSemanaUnivali 

. Marketing de Relacionamento:  

. valorização e interação de acadêmicos com a 

IES 

. mobilização acadêmicos 

Número de avaliações e média de valência:  

43 reações positivas 

01 compartilhamento 

01 comentário 

03 reações positivas ao comentário 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 

Quadro 78: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 27 out. 2017 
 

 

27/10/2017- Facebook   

Fotoelicitação: foto ilustrativa do curso 

Marketing de Relacionamento:  

. Oferecimento de serviço, modalidade 

intensiva para auxiliar acadêmicos 

. IES curtiu comentários 

Número de avaliações e média de valência: 

. 20 reações positivas 

. 05 compartilhamentos 

. 02 comentários 

 

 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 79: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 30 out. 2017 
 

    

 

  30/10/2017  - Facebook   

  Fotoelicitação: foto ilustrativa 

. Marketing de Relacionamento:  

. ação social com orientações e atendimentos  

. interação e contribuição para a sociedade 

Número de avaliações e média de valência: 

29 reações positivas 

06 compartilhamentos 

01 comentário 

01 reação ao comentário (não referente à 

postagem) 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 

 

Quadro 80: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 31 out. 2017 
 

 

31/10/2017 - Facebook   

 Fotoelicitação: foto do momento do convênio entre 

as duas instituições 

. Marketing de Relacionamento:  

. Diplomação internacional 

Número de avaliações e média de valência: 

166 reações positivas 

23 compartilhamentos 

10 comentários 

08 marcações 

06 reações positivas à marcações 

 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 81: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 31 out. 2017 
 

 

31/10/2017 - Facebook   

Fotoelicitação: imagem aérea da IES 

Marketing de Relacionamento:  

. notícias semanais da Univalli 

. uso da #Vem PorAí 

Número de avaliações e média de 

valência: 

788 visualizações 

27 reações positivas 

01 compartilhamento 

 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
  
 

Quadro 82: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 6 out. 2017 
 

 

01/11- Facebook   

Fotoelicitação: foto do momento da 

premiação com integrantes do projeto 

. Marketing de Relacionamento:  

. qualidade nos projetos na área 

ambiental 

. reconhecimento da qualidade de ensino 

por meio da premiação 

Número de avaliações e média de 

valência: 

80 reações positivas 

08 compartilhamentos 

 

 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 83: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 1 nov. 2017 
 

 

01/11/2017 - Facebook   

Fotoelicitação: foto acadêmicos 

Marketing de Relacionamento:  

. Ingresso sem vestibular 

. destaque para o número de vagas 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de valência:  

43 reações positivas 

20 compartilhamentos 

03 comentários 

01 marcação 

 

Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
 

Quadro 84: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 3 nov. 2017 
 

 

  03/11/2017 – 9h28min - Facebook   

. Fotoelicitação: mêmes Gretchen 

. Marketing de Relacionamento:  

. descontração com acadêmicos 

. Univali curtir vários comentários 

. Postagem que gerou maior interação 

Número de avaliações e média de valência: 

216 reações positivas 

02 compartilhamentos 

50 comentários 

75 reações positivas a comentários 

98 marcações  

38 comentários a marcações 

      Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook. 
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Quadro 85: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Facebook e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. Acesso 6 out. 2017 
 

 

  03/11/2017 - Facebook   

. Fotoelicitação: foto tirada por acadêmico 

vencedor da promoção 

#FotodaSemanaUnivali 

. Marketing de Relacionamento:  

. Envolvimento e integração da IES com 

acadêmicos 

. Valorização acadêmicos 

Número de avaliações e média de valência: 

111 reações positivas 

01 comentário 

01 marcação 

03 reações positivas ao comentário 

       Fonte: Print screen da página da Univali no Facebook.  
 

 

 

 

 

3.2.2 Análise dos resultados do Twitter 

 

 Foram extraídas as publicações do Twitter e catalogadas resultando na análise 

de 314 inserções, quantidade bem maior quando comparada ao Facebook. Com 

relação à comunicação visual, predominou o uso de fotos, sendo destas 313 fotos, 01 

arte digital e 0 vídeos. Quando tratavam do mesmo tema, as postagens eram 

visualmente iguais às postadas no Facebook, diferenciando-se apenas no volume de 

texto pela característica da rede a limitação na quantidade de caracteres. 

Quadro 86: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 

respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
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Quadro 86: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
  

 

 

  05/09/2017 – 7h34min - Twitter 

  Fotoelicitação: 

. Imagem do uso do Aplicativo feito por 

acadêmica 

. Marketing de relacionamento: 

. Direcionamento ao site 

. Aluna cria aplicativo com uso social, 

beneficiando pessoas com deficiência 

. Número de avaliações e média de 

valência 

. 01 retweet 

. 05 curtidas 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (05 set. 2017)    
 
 
 

Quadro 86: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  05/09/2017 –4h2min -  Twitter 

  Fotoelicitação: imagem com 

modelo de tipologia feita à mão 

  Marketing de relacionamento:  

. Direcionamento ao site 

. Divulgação evento, público 

interno e externo 

. Número de avaliações e média de 

valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (05 set. 2017)    
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Quadro 87: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

18/09 - 18h/ Twitter 

Fotoelicitação:  

. Arte Folha de São Paulo 

Marketing de Relacionamento: 

. Reconhecimento de Ranking de jornal  

de abragência nacional como a melhor IES  

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média de valência: 

. 01 retweet 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (18 set. 2017)    
 

 

 

Quadro 88: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  06/10 - 07h24min 

  Fotoelicitação: 

. foto do projeto desenvolvido por 

acadêmico 

  Marketing de Relacionamento: 

. Acadêmico da IES vence 

concurso promovido 

nacionalmente 

. direcionamento ao site  

  Número de avaliações e média 

de valência: 

. 02 curtidas 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (06 set. 2017)    
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Quadro 89: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter 

11/10/2017 -04h32min 

Fotoelicitação: 

Desenho da atividade 

Marketing de Relacionamento: 

Atividade do curso de Design de 

Jogos e Entretenimento Digital. 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: 

Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (05 set. 2017)    
 

 
 
Quadro 90: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

04/09/2017 – 4h43min - Twitter 

  Fotoelicitação: 

. Imagem da banda formada 

por acadêmicos do curso de 

Música, docentes e 

funcionários da Univali 

. Marketing de relacionamento- 

Direcionamento ao site 

. Número de avaliações e 

média de valência 

  Reações - 

. Nenhuma 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (04 set. 2017)    
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Quadro 91: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  04/09/2017 – 4h56min - Twitter 

  Fotoelicitação: 

. Imagem ilustrativa de acadêmicos 

estudando na biblioteca 

  Marketing de Relacionamento 

. Direcionamento ao site 

. Número de avaliações e média de 

valência 

  Reações - 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (04 set. 2017)    

 
Quadro 92: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

04/09/2017 – 9h44min - Twitter 

  Fotoelicitação: 

. Imagem ilustrativa de mercado 

  Marketing de Relacionamento 

. Assunto de interesse do público em geral 

. Resultado do estudo do projeto do curso de 

administração por meio da Unijúnior 

. Direcionamento ao site 

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações - 

. Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (04 set. 2017)    
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Quadro 93: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 04/09/2017 – 11h20min - Twitter 

  Fotoelicitação: 

. Imagem ilustrativa de acadêmico pintando a 

necessidade de novas ideias, ao fundo outras 

pinturas coloridas 

. Marketing de Relacionamento 

. Direcionamento ao site 

. Ação participativa no desenvolvimento da 

sociedade com foco na superação da violência, 

preconceito e discriminação  

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações - nenhuma 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (04 set. 2017)    

 
Quadro 94: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  04/09/2017 – 11h55min - Twitter 

  Fotoelicitação: 

. Foto da aluna do Colégio de Aplicação da 

Univali vencedora da disputa de judô no Jasc  

em ambiente de área de convivência 

  Marketing de Relacionamento 

. Aluna do Colégio de Aplicação é destaque no 

judô 

. Direcionamento ao site 

. Número de avaliações e média de valência 

  Reações - 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (04 set. 2017)    
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Quadro 95: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  04/09/2017 – 12h32min - Twitter 

  Fotoelicitação:. Foto do momento da Gincana 

  Marketing de Relacionamento. Ação dos cursos 

de direito e administração envolvendo 

acadêmicos em atividades lúdicas e desafios 

relacionados aos jeitos de mudar o mundo, 

contemplados nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

provenientes da Agenda 2030. 

. envolvimento da IES com disseminação de 

saberes que visam a melhoria da sociedade. 

Direcionamento ao site. Número de avaliações e 

média de valência. Reações – nenhuma 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (04 set. 2017)    
 

 
 
Quadro 96: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 05/09/2017 – 07h05min - Twitter 

  Fotoelicitação: 

. Foto do aluno vencedor segurando 

material promocional 

. Marketing de relacionamento: 

. Direcionamento ao site 

. Aluno do Colégio de Aplicação da Univali 

– Tijucas é vencedor da disputa de tênis 

no Estadual. Qualidade no ensino de 

esportes pela instituição. 

. Número de avaliações e média de 

valência. Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (05 set. 2017)    
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Quadro 97: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

05/09/2017 – 10h37min- Twitter 

 Fotoelicitação:  

. Foto do momento da reunião 

. Marketing de relacionamento: 

. O FRS é um instrumento de credito 

solidário que funciona sem intermediações 

de bancos ou entidades financeiras 

. Marketing de relacionamento: Ação social 

por meio de projeto com a comunidade 

. Direcionamento ao site 

. Número de avaliações e média de valência 

. Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (05 set. 2017)    
 

 

Quadro 98: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

05/09/2017 – 12h17min - Twitter 

  Fotoelicitação:  

. Foto de reunião da Incubadora Tecnológica 

da Univali.  

 Marketing de relacionamento: Ação social por 

meio de projeto com a comunidade 

. Reunião com projeto Cataforte, fruto do 

Convênio do Governo Federal com o 

movimento Nacional dos Catadores de Material 

Recicláveis (MNCR). Envolvimento com 

comunidade, sua economia e meio ambiente. 

Direcionamento ao site 

. Número de avaliações e média de valência. 

01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (05 set. 2017)    
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Quadro 99: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 06/09/2017 – 5h13min - Twitter 

 Fotoelicitação: foto da oficina 

. Marketing de relacionamento:  

. stakeholders 

. Ação social envolvendo professora do 

curso de medicina e música da Univali 

. Direcionamento ao site com matéria 

completa 

. Número de avaliações e média de valência 

. 01 retweet 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (06 set. 2017)    
 

 
 
Quadro 100: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

 06/09/2017 – Twitter 

  Fotoelicitação: foto de agricultora recebendo 

orientação do projeto  

  Marketing de relacionamento:  

. Ação social por meio de projeto de extensão 

abrangendo agroecologia e mulheres 

produtoras rurais 

. direcionamento à stakeholders 

. Ação social envolvendo melhoria da 

economia local, de grupo de mulheres 

. Parceria com Prefeitura 

. Direcionamento ao site 

. Número de avaliações e média de valência 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (06 set. 2017)    
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Quadro 101: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  06/09/2017 – 9h50min - Twitter 

  Fotoelicitação: imagem dos acadêmicos 

reunidos para foto do curso no dia da atividade 

  Marketing de relacionamento: acadêmicos 

. Direcionamento ao site 

. Ação de integração do curso de Biomedicina 

. Número de avaliações e média de valência 

. sem reações 

  Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (06 set. 2017)    
 

 

 

Quadro 102: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  06/09/2017 –11h25min -  Twitter 

  Fotoelicitação: foto ilustrativa do uso da 

automação em indústria 

  Marketing de relacionamento:  

stakeholders 

. Direcionamento ao site 

. Divulgação abertura do curso em São 

José 

. Parceria Univali e Senai 

. Número de avaliações e média de 

valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (06 set. 2017)    
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Quadro 103: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

06/09/2017 – 03h59min - Twitter 

. Fotoelicitação: foto de imagem usada na 

campanha do Vestibular de Verão foto. 

Foco na cidade, diversão com colegas, 

fora do ambiente Universitário. 

    Marketing de relacionamento: 

stakeholders 

. Direcionamento ao site 

. Divulgação da quantidade de vagas 

disponíveis 

Número de avaliações e média de valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (06 set. 2017)    
 
 

 
Quadro 104: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

12/09/2017- 05h46min - Twitter    

Fotoelicitação 

. Equipe de alunos na Gincana Uniquiz, 

cursos de Gestão de Recursos Humanos 

e Marketing da Univali com a arrecadação 

. Marketing de relacionamento -   

integração alunos 

. Número de avaliações e média de 

valência 

  Reações –  

. 06 curtidas 

. 01 comentário 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (12 set. 2017)    
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Quadro 105: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

12/09/2017- 07h28min - Twitter    

  Fotoelicitação 

. Alunos apresentando pesquisa na 

Sociedade Brasileira de pesquisa 

Odontológica (SBPqO), em Campinas 

(SP) 

. Marketing de relacionamento -  

valorização dos acadêmicos e produção 

científica do curso 

. Número de avaliações e média de 

valência 

  Reações – 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (12 set. 2017)    
 
 

 
Quadro 106: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  13/09/2017- 09h46min -  Twitter    

  Fotoelicitação 

. Imagem da equipe em momento 

do treino 

. Marketing de relacionamento -  

incentivo ao esporte. 

Direcionamento ao site. 

. Número de avaliações e média de 

valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (13 set. 2017)    
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Quadro 107: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  13/09/2017- 10h23min - Twitter    

  Fotoelicitação 

. Foto da palestrante 

. Marketing de relacionamento 

. Direcionamento ao site. 

No site há valorização do curso, 

como por exemplo “20 anos de 

curso”, o único de SC, formou 500 

profissionais da área 

. Número de avaliações e média de 

valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (13 set. 2017)    
 

 

Quadro 108: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

  13/09/2017- 11h31min - Twitter    

  Fotoelicitação 

. Imagem dos acadêmicos com a professora 

orientadora 

. Marketing de relacionamento 

. Chamada direcionamento ao site. 

No site, texto com valorização dos acadêmicos 

que apresentaram trabalhos considerados 

destaques no evento. 

. Número de avaliações e média de valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (13 set. 2017)    
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Quadro 109: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  13/09/2017-  11h52min - Twitter    

    Fotoelicitação 

. Imagem do grupo de alunos do Univida e 

acadêmicos de Enfermagem.  

. Marketing de relacionamento 

. Chamada com direcionamento ao site. 

No site, destaque para os temas de sala de 

aula abordados na visita como saúde, práticas 

integrativas e empreendedorismo, aliando 

ensino e extensão. 

. Número de avaliações e média de valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (13 set. 2017)    
 

 
Quadro 110: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

  13/09/2017- 12h32min - Twitter    

   Fotoelicitação 

. Imagem de feirante da Feira EcoSolidária.  

. Marketing de relacionamento 

. Chamada com direcionamento ao site. Feira 

Ecológica com feirantes produtores de 

orgânicos e artesãos. 

No site, mais explicações do evento promovido 

pela incubadora tecnológica 

. Número de avaliações e média de valência 

. 01 curtida 

. 01 mensagem 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (13 set. 2017)    
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Quadro 111: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

 

  13/09/2017- 12h50min - Twitter    

  Fotoelicitação 

. Imagem de alguns dos artesanatos da Feira 

EcoSolidária.  

. Marketing de relacionamento 

. Destaque para as cidades onde a Feira já 

passou e abrangência dada ao projeto. 

. Chamada com direcionamento ao site.  

. Número de avaliações e média de valência 

. Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (13 set. 2017)    
 

 

 
Quadro 112: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  13/09/2017- 12h58min - Twitter    

  Fotoelicitação 

. Imagem dos acadêmicos 

promovendo debate na escola.  

. Marketing de relacionamento 

. Atividades de ação social 

promovida por acadêmicos 

. Chamada com direcionamento ao 

site.  

. Número de avaliações e média de 

valência 

. Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (13 set. 2017)    
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Quadro 113: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  13/09/2017- 13h10min - Twitter    

  Fotoelicitação 

. Foto do recebimento do prêmio.  

. Marketing de relacionamento 

. Homenagem CRA 

. Chamada com direcionamento ao 

site.  

. Número de avaliações e média de 

valência 

. Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (13 set. 2017)    
 
  

 

Quadro 114: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

13/09/2017- 13h24min - Twitter    

   Fotoelicitação 

. Foto ilustrativa com crianças segurando 

plantas para serem plantadas 

. Marketing de relacionamento 

. Chamada dando destaque por ser de 

âmbito nacional e direcionado à 

educação 

. Chamada com direcionamento ao site.  

. Número de avaliações e média de 

valência 

. Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (13 set. 2017)    
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Quadro 115: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

13/09/2017- 13h26min - Twitter    

 Fotoelicitação 

. Foto de momento do evento 

. Marketing de relacionamento 

. Reconhecimento à importância da 

profissão ao ser organizado evento 

alusivo ao Dia do Administrador 

. Direcionamento ao site 

. Número de avaliações e média de 

valência 

. Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (13 set. 2017)    
 

 

Quadro 116: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

  Fotoelicitação: 

 14/09/2017- 05h13min - Twitter  

  Fotoelicitação: 

. Foto de pessoa doando sangue. 

Marketing de relacionamento: 

. Chamada com destaque para 

produção científica com tema que pode 

ser de interesse da sociedade 

. Direcionamento ao site 

. Número de avaliações e média de 

valência 

. 01 comentário 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (05 set. 2017)    
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Quadro 117: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

 

 4/09/2017- 05h49min - Twitter  

  Fotoelicitação: 

. Foto do momento do evento 

Marketing de relacionamento: 

. Chamada com destaque evento de moda 

. Direcionamento ao site 

. Número de avaliações e média de valência 

. sem reações 

 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (14 set. 2017)    
 

 
Quadro 118: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  14/09/2017- 12h42min - Twitter  

  Fotoelicitação: 

. Foto do momento do evento 

Marketing de relacionamento: 

. Chamada com destaque para participação 

da IES em evento nacional. Atualização e 

participação em eventos científicos. 

. Direcionamento ao site 

. Número de avaliações e média de valência 

. sem reações 

 
Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (14 set. 2017)    
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Quadro 119: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 
 

14/09/2017- 13h19min - Twitter  

  Fotoelicitação: 

. Foto do momento do evento com alunas 

observando stands 

  Marketing de relacionamento: 

. Chamada com destaque para participação 

de jovens na escolha de profissões 

. Direcionamento ao site 

. Número de avaliações e média de valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (14 set. 2017)    

 

 
Quadro 121: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

14/09/2017- 13h29min - Twitter  

  Fotoelicitação: 

. Foto ilustrativa de locutor em 

momento da gravação ou transmissão 

Marketing de relacionamento: 

. Divulgação do curso de locução 

. Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência 

. 02 retweets 

. 01 curtida 

 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (14 set. 2017)    
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Quadro 122: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 

 

15/09/2017- 04h31min - Twitter  

  Fotoelicitação: 

. Foto do palestrante 

Marketing de relacionamento: 

. Chamada com destaque para o nome 

do ministro do STF  no encontro de 

reitores 

. Direcionamento ao site 

. Número de avaliações e média de 

valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (15 set. 2017)   

 

 

 

Quadro 123: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

15/09/2017- 05h12min - Twitter  

  Fotoelicitação: 

. Foto ilustrativa de pessoa usando tablet 

Marketing de relacionamento: 

. Chamada com destaque para aprovação de 

produção científica dos professores no CBIE 

. Direcionamento ao site 

. Número de avaliações e média de valência 

. 02 retweets 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (15 set. 2017)    
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Quadro 124: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

 15/09/2017- 06h41min - Twitter  

  Fotoelicitação: 

. Foto de participantes do evento 

  Marketing de relacionamento: 

. Chamada com uso da palavra 

acolhimento. Projeto de extensão onde 

auxilia afásicos e cuidadores da cidade e 

região. 

. Direcionamento ao site 

. Número de avaliações e média de 

valência 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (15 set. 2017)    
 

 

 
Quadro 125: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

14/09/2017- 13h19min - Twitter  

  Fotoelicitação: 

. Arte demonstrando trabalhos 

científicos e/ou artigos 

  Marketing de relacionamento: 

. Divulgação de palestra com tema 

direcionado a acadêmicos e 

professores 

. Direcionamento ao site 

. Número de avaliações e média de 

valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (14 set. 2017)    
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Quadro 126: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

15/09/2017- 13h29min - Twitter  

  Fotoelicitação: 

. Foto de sapatos de bebê que 

restaram do desastre, trazendo 

lembrança de morte de crianças. 

  Marketing de relacionamento: 

. Lançamento de filme com tema de 

comoção munidal 

. Direcionamento ao site 

. Número de avaliações e média de 

valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (15 set. 2017)    
 

 
Quadro 127: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

17/09/2017- Twitter    

. Foto ilustrativa com acadêmicos 

projetando sua atuação no mundol 

. Marketing de relacionamento -  

valorização dos acadêmicos por meio de 

aulas que preparam para atuação no 

mercado de trabalho globalmente. 

. direcionamento ao site 

. Número de avaliações e média de 

valência 

. Sem reações 

 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (17 set. 2017)    
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Quadro 128: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

17/09/2017- 11h-Twiter    

Fotoelicitação 

. Foto de acadêmicos com o produto 

. Marketing de relacionamento -  

destaque para a empresa que nasceu 

na incubadora tecnológica da Univali 

. direcionamento ao site 

. Número de avaliações e média de 

valência 

. 03 curtidas 

 
Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (17 set. 2017)    

 

 

 

Quadro 129: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

   19/09/2017- Twitter  

 . Fotoelicitação – Foto de grupo de 

alunos recebendo a visita da 

jogadora 

. Marketing de relacionamento -  

depoimento de pessoa nascida na 

região, que obteve sucesso e os 

caminhos que fez para chegar lá.  

. Número de avaliações e média de 

valência 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (19 set. 2017)    
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Quadro 130: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 19/01/2017- Twiter  

 . Fotoelicitação – Foto do 

momento da premiação do 

professor 

. Marketing de relacionamento -   

qualidade corpo docente 

. Número de avaliações e média de 

valência 

. 03 curtidas 

. 01 retweet 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (19 set. 2017)    

 

 

Quadro 131: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 19/01/2017- Twitter  

  . Fotoelicitação – Foto de 

atividade do curso de fotografia e 

produção audiovisual 

.Marketing de relacionamento – 

atividades práticas do curso, 

exposição valorizando o trabalho 

dos acadêmicos 

. Número de avaliações e média de 

valência 

. 04 curtidas 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (19 set. 2017)    
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Quadro 132: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

18/09 - Twitter 

Fotoelicitação: 

.foto ilustrativa grupo de 

profissionais 

Marketing de Relacionamento: 

. direcionamento ao site 

. tema abordando ética e tema de 

melhoria da sociedade 

Número de avaliações e média de 

valência:. 

sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (18 set. 2017)    
 

 

 
Quadro 133: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

18/09 - Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto de atletas durante o jogo 

Marketing de Relacionamento: 

. convocação para seleção 

brasileira na modalidade 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média 

de valência:  sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (18 set. 2017)    
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Quadro 134: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

18/09 - Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto do palco no momento do 

debate durante a convenção 

Marketing de Relacionamento: 

. conquista de prêmio 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (18 set. 2017)    
 

 

 
Quadro 135: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

19/09 - Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto com professores e alunos 

discutindo o projeto. TV projetando 

imagem com a #tô sabendo, tô 

fazendo. 

Marketing de Relacionamento: 

. projeto de extensão e ação social 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média de 

valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (19 set. 2017)    
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Quadro 136: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

19/09 -  Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto de criança usando lápis de cor 

Marketing de Relacionamento: 

. ação social para instituição infantil 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (19 set. 2017)    

 

 
Quadro 137: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

19/09 - Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto com grupo de alunos do CAU 

Marketing de Relacionamento: 

. jogadora de vôlei passando sua 

experiência aos alunos 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média de 

valência: 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (19 set. 2017)    
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Quadro 138: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

19/09 -Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto do momento da premiação 

Marketing de Relacionamento: 

. premiação em Universidade do 

exterior 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média de 

valência: 

. 01 retweet 

. 03 curtidas 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (19 set. 2017)    
 

 

Quadro 139: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

19/09 - Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto com alunos desenvolvendo a atividade 

na visitação 

Marketing de Relacionamento: 

. atividades práticas do curso 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média de valência: 

04 curtidas 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (19 set. 2017)    
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Quadro 140: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter  20/09/2017 –  

 Fotoelicitação  Comunicação visual: 

. Foto ilustrativa de criança em momento de 

vulnerabilidade 

Marketing de Relacionamento 

. Atividade com tema alusivo ao Dia Estadual 

de Combate à Violência e à Exploração Sexual 

contra Crianças e Adolescentes 

. Prestação de serviço a comunidade 

. Divulgação do tema por meio de debate 

. Número de avaliações e média de valência. 

02 curtidas. 01 retweet 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (20 set. 2017)    

 

Quadro 141: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 Twitter  

  20/09/2017  

  Fotoelicitação 

  Comunicação visual: foto do momento 

da gincana 

. Marketing de Relacionamento: 

. endomarketing, confraternização, 

acolhimento 

. Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (20 set. 2017)    
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Quadro 142: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
                   

 

 Twitter  

   20/09/2017 –  

   Fotoelicitação 

 . foto/arte com imagens alusivas ao 

mundo dos negócios 

  Marketing de Relacionamento 

. Divulgação evento, atividade do 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

. direcionamento ao site 

. Número de avaliações e média de 

valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (20 set. 2017)    
 
 
 
 

Quadro 143: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
                    

 

  Twitter 

  20/09/2017 –  

  Fotoelicitação 

. Foto do momento do convênio 

  Marketing de relacionamento 

. Prática para os alunos por meio de 

projetos de extensão e parcerias da 

IES 

  Número de avaliações e média de 

valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (20 set. 2017)    
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Quadro 144: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

      

Twitter  

20/09/2017  

Fotoelicitação 

. Foto ilustrativa de alunos em 

biblioteca. 

Marketing de relacionamento 

. Endomarketing  

. Qualidade de seu corpo docente e 

curso 

Número de avaliações e média de 

valência:  sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (20 set. 2017)    
 
 

 
Quadro 145: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
              

 

Twitter  

 20/09/2017 –  

Fotoelicitação 

. Foto da acadêmica 

Marketing de relacionamento 

. Qualidade na formação 

acadêmica 

. Oportunidades no exterior 

proporcionadas pela IES 

. Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (20 set. 2017)    
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Quadro 146: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

      

 Twitter - 20/09/2017 

  Fotoelicitação 

. Foto ilustrativa de aluno 

ameaçado 

  Marketing de Relacionamento:  

. Divulgação do curso 

. Direcionamento da notícia para o 

site.  

  Número de avaliações e média 

de valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (20 set. 2017)    
 

 
 
Quadro 147: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
               

 

 Twitter  

  21/09/2017 

  Fotoelicitação 

. Foto do professor com outros 

profissionais no Congresso 

  Marketing de Relacionamento:  

. Divulgação da qualidade do corpo 

docente 

. Direcionamento da notícia para o site.  

  Número de avaliações e média de 

valência 

. 01 curtida 

. 01 retweet 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (21 set. 2017)    
 



129 

 

 
 
 
Quadro 148: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
               

 

 Twitter - 21/09/2017 

  Fotoelicitação 

. Foto de atividade do grupo de teatro 

do Colégio de Aplicação da UNIARP 

  Marketing de Relacionamento:  

. Divulgação do evento e atividade 

desenvolvida pelo colégio 

. Direcionamento da notícia para o site.  

  Número de avaliações e média de 

valência 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (21 set. 2017)    
 
 

Quadro 149: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 Twitter  

  21/09/2017 

  Fotoelicitação 

. Foto do professor 

  Marketing de Relacionamento:  

. Qualidade corpo docente/técnico pelo 

reconhecimento e recebimento da 

comenda de mérito do CRUB pela 

contribuição à educação superior 

brasileira 

. Direcionamento da notícia para o site.  

  Número de avaliações e média de 

valência 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (21 set. 2017)    
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Quadro 150: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
      

 

 Twitter  

  21/09/2017- 05h45min 

  Fotoelicitação 

. Foto do momento da OPA 

  Marketing de Relacionamento:  

. Demonstração de alguma das 

atividades desenvolvidas pelo curso. 

. Esclarecimentos aos alunos 

. Direcionamento ao site 

  Número de avaliações e média de 

valência 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (21 set. 2017)    
 
 

 
Quadro 151: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 Twitter  

  21/09/2017 

  Fotoelicitação 

. Foto do aluno com as medalhas 

ganhas no circuito 

  Marketing de Relacionamento:  

. Destaques do Colégio de Aplicação e 

qualidade do ensino 

. Direcionamento ao site 

  Número de avaliações e média de 

valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (21 set. 2017)    
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Quadro 152: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
       

 

  Twitter  

  21/09/2017 

  Fotoelicitação 

. imagem ilustrativa do profissional de 

direito segurando a balança símbolo da 

justiça 

  Marketing de Relacionamento:  

. Divulgação evento 

. Direcionamento ao site 

  Número de avaliações e média de 

valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (21 set. 2017)    

 
Quadro 153: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
    

     

  Twitter  

  21/09/2017 

  Fotoelicitação 

. Imagem do cantor em momento 

de seus shows 

  Marketing de Relacionamento:  

. Divulgação da rádio 

. Programação especial com 

coletâneas do cantor 

. Direcionamento ao site 

  Número de avaliações e média de 

valência 

. 01 retweet 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (21 set. 2017)    
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Quadro 154: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
     

    

  Twitter  

  21/09/2017 

  Fotoelicitação 

. Foto ilustrativa de alguém com perfil 

suicida 

  Marketing de Relacionamento:  

. Parceria da IES por meio do curso de 

direito em ação social 

  Número de avaliações e média de 

valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (21 set. 2017)    

 

 
Quadro 155: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  Twitter  

  21/09/2017 

  Fotoelicitação 

. Foto do evento 

  Marketing de Relacionamento:  

. Encontro de nível nacional 

. Educação ambiental 

  Número de avaliações e média 

de valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (21 set. 2017)    
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Quadro 155: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

    

 

  Twitter  

  21/09/2017 

  Fotoelicitação 

. Foto de pessoa manipulando 

horta 

  Marketing de Relacionamento:  

. Alimentação e vida saudável 

. agroecologia 

. sustentabilidade 

  Número de avaliações e média 

de valência 

. 01 retweet 

. 03 curtidas 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (21 set. 2017)    
 

 

 
Quadro 156: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

     

  Twitter  

  21/09/2017 

  Fotoelicitação 

. Foto do Congresso no momento de debate 

  Marketing de Relacionamento:  

. Atividade de contribuição à comunidade e 

prática dos cursos de Administração, Ciências 

Contábeis e Ciências Biológicas 

. Direcionamento ao site 

  Número de avaliações e média de valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (21 set. 2017)    
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Quadro 157: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
     

 

  Twitter  

  21/09/2017 

  Fotoelicitação 

. Foto de acadêmicas no momento de 

apresentação de canto 

  Marketing de Relacionamento:  

. Celebração 53 anos da IES com 

apresentações da Univali e Colégio de 

Aplicação 

. Promoção das artes por meio do Festival 

cultural Número de avaliações e média de 

valência 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (21 set. 2017)    

 

 
Quadro 158: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

    

 

  Twitter - 22/09/2017 

  Fotoelicitação 

. Foto de acadêmicos participantes do 

projeto 

  Marketing de Relacionamento:  

. Produção científica dos cursos da área da 

saúde 

. Qualidade do ensino reconhecido por 

premiação internacional 

. atividades práticas dos acadêmicos 

  Número de avaliações e média de valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (22 set. 2017)    
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Quadro 159: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
 

 

 

Twitter  

25/09/2017 

Fotoelicitação: 

. Imagem com a logomarca vencedora 

elaborada por egresso 

Marketing de Relacionamento: 

. Direcionamento da postagem para a 

matéria no site com mais detalhes. 

. Valorização do curso por meio do egresso. 

Número de avaliações e média de valência 

01 retweet; 06 curtidas 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (25 set. 2017)    
 

 

 
Quadro 160: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

    

26/09 - Twitter 

Fotoelicitação 

. foto ilustrativa de acadêmica 

estudando 

Marketing de relacionamento 

. divulgação de abertura de 

cursos 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e 

média de valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (26 set. 2017)    
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Quadro 161: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

27/09 - 04h38min/ Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto do momento do Congresso 

Marketing de Relacionamento:  

. premiação de congresso em 

evento de âmbito internacional 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média de 

valência 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (27 set. 2017)    

 
 
 
Quadro 162: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
 

 

27/09 - Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto de oficina 

Marketing de Relacionamento: 

. divulgação de oficina com 

benefício a comunidade de 

mulheres 

Direcionamento ao site  

Número de avaliações e média de 

valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (27 set. 2017)    
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Quadro 163: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

     

27/09 - Twitter 

Fotoelicitação: 

. momento da competição 

Marketing de Relacionamento: 

. participação de acadêmicos em 

evento de produção científica 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média de 

valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (27 set. 2017)    
 

 
Quadro 165: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
  

 

27/09 - Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto do momento do Case de 

Negócios 

Marketing de Relacionamento: 

. atividades e atuação do curso de 

relações públicas 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência:  

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (27 set. 2017)    
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Quadro 166: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
     

 

27/09 - Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto de arte 

Marketing de Relacionamento: 

. divulgação de exposição de arte 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média de 

valência: 

. 01 retweet 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (06 set. 2017)   

 

 
Quadro 167: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

     

 

27/09 - Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto do Acadêmico com projto 

premiado 

Marketing de Relacionamento: 

. premiação internacional de 

acadêmico 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média de 

valência: 

. 02 retweet 

. 07 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (06 set. 2017)    
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Quadro 168: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
    

 

26/09 –Twitter 

Fotoelicitação: Foto imagem do 

projeto com participantes 

Relacionamento:  

  Projetos “Seja a Diferença”. 

Formação gratuita para mulheres, 

economia social. 

. Direcionamento para o site 

Número de avaliações e média de 

valência: 

Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (06 set. 2017)    

 

 

 

Quadro 169: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
    

 

28/09 - Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto dos participantes do debate 

Marketing de Relacionamento: 

. atividades desenvolvidas pelo 

curso de direito 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média de 

valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (28 set. 2017)    
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Quadro 170: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

28/09 - Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto de palestra 

Marketing de Relacionamento: 

. oferecimento da atividade em 

04 campi 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média 

de valência:  

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (28 set. 2017)    
 

 
 
Quadro 171: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

   

28/09 - Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto da visita 

Marketing de Relacionamento: 

. estudantes de universidade 

pública reconhecida pelo seu 

nível de ensino visitam a IES 

para aprender 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média 

de valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (28 set. 2017)    
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Quadro 172: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
  

 

 28/09 - Twitter 

 Fotoelicitação: 

. foto ilustrativa de acadêmicos 

em projeto 

Marketing de Relacionamento: 

. divulgação da atividade 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média 

de valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (28 set. 2017)    

 
 

Quadro 173: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

29/09 - Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto da aula 

Marketing de Relacionamento: 

. divulgação das aulas, atividade 

que promove a saúde. 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média de 

valência: 

. sem reações  

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (29 set. 2017)    
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Quadro 174: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

29/09 - Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto de profissional 

Marketing de Relacionamento: 

. debate sobre tema de interesse 

geral 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média de 

valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (29 set. 2017)    
 

 
Quadro 175: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

     

 

29/09 - Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto de cachorro 

Marketing de Relacionamento: 

. divulgação de encontro 

promovido pela IES de 

interesse geral 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média 

de valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (29 set. 2017)    
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Quadro 176: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

26/09/2017-Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto de equipe de acadêmicos 

e professores 

Marketing de Relacionamento: 

. atividade prática do curso de 

administração, ação social 

Número de avaliações e média 

de valência: 

Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (26 set. 2017)    
 

 
Quadro 177: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

29/09 - Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto da equipe em momento do jogo 

Marketing de Relacionamento: 

. equipe disputando campeonato 

brasileiro 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média de 

valência: 

. sem reações  

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (28 set. 2017)    
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Quadro 178: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

29/09 - Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto ilustrativa de atividade logística 

Marketing de Relacionamento: 

. divulgação de evento internacional 

promovido pela IES 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média de 

valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (29 set. 2017)    
 
 

 
Quadro 179: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

29/09 - Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto da exposição 

Marketing de Relacionamento: 

. divulgação de atividade do curso 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média de 

valência: 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (29 set. 2017)    
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Quadro 180: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

      

26/09/2017- Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto de peça da exposição 

Marketing de Relacionamento: 

. direcionamento ao site  

. exposição com tema de curiosidade 

geral 

. divulgação da IES em espaço 

público 

Número de avaliações e média de 

valência: 

. 02 curtidas 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (26 set. 2017)    
 

 

 

Quadro 181: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

 

02/10 - Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto da equipe com medalhas e 

troféu 

Marketing de Relacionamento: 

. equipe da IES campeã em 

campeonato brasileiro 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência:  

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (02 out. 2017)    
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Quadro 182: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

  02/10 - Twitter 

  Fotoelicitação: 

. foto ilustrativa de alimentos 

saudáveis e fita métrica 

  Marketing de Relacionamento: 

. ação para prevenção de tema de 

interesse geral 

. direcionamento ao site  

  Número de avaliações e média 

de valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (28 set. 2017)    
 

 
Quadro 183: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  03/10 - Twitter 

  Fotoelicitação: 

. foto ilustrativa de instrumental 

  Marketing de Relacionamento: 

. ação em benefício dos alunos 

. direcionamento ao site  

  Número de avaliações e média 

de valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (03 out. 2017)    
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Quadro 184: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
    

 

 

  03/10 - Twitter 

  Fotoelicitação: 

. foto ilustrativa do meio ambiente 

  Marketing de Relacionamento: 

. divulgação de seminário, produção 

de conhecimento na área de direito e 

meio ambiente 

. direcionamento ao site  

  Número de avaliações e média de 

valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (03 out. 2017)    
 

 
 
Quadro 185: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  03/10 - Twitter 

  Fotoelicitação: 

. foto do momento do simpósio 

  Marketing de Relacionamento: 

. atividade dos cursos de licenciaturas 

debatendo tema atual 

. direcionamento ao site  

  Número de avaliações e média de 

valência: 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (03 out. 2017)    
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Quadro 186: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  03/10 - Twitter 

  Fotoelicitação: 

. foto ilustrativa de símbolos do direito 

como martelo, balança e livro 

  Marketing de Relacionamento: 

. divulgação congresso. Promoção de 

evento de produção de conhecimento 

na área de direito. 

. direcionamento ao site  

  Número de avaliações e média de 

valência: 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (03 out. 2017)    
 

 
Quadro 191: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter 

04/10  

Fotoelicitação: 

. foto de treino 

Marketing de Relacionamento: 

. IES sedia jogos de âmbito nacional 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média de 

valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (04 out. 2017)    
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Quadro 192: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter 

04/10  

Fotoelicitação: 

. foto de carrinho vazio no mercado 

Marketing de Relacionamento: 

. assunto de interesse geral 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média de 

valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (04 out. 2017)   

 

 

 
Quadro 193: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

04/10 - Twitter 

Fotoelicitação: 

. foto de pessoa tirando sangue 

Marketing de Relacionamento: 

. divulgação de atividade do 

curso de Biomedicina 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média 

de valência: 

. sem reações  

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (04 out. 2017)    
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Quadro 194: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  Twitter 

  04/10  

  Fotoelicitação: 

. Divulgação seminário. Promoção 

de evento de produção de 

conhecimento na área de direito. 

  Marketing de Relacionamento: 

. divulgação do evento 

. direcionamento ao site  

  Número de avaliações e média de 

valência: 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (03 out. 2017)    
 

 

Quadro 174: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  Twitter 

  04/10  

  Fotoelicitação: 

. foto com participantes do conselho 

  Marketing de Relacionamento: 

. destaque para atuação de 

professora da IES 

. direcionamento ao site  

  Número de avaliações e média de 

valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (04 out. 2017)    
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Quadro 175: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  Twitter 

  05/10 

  Fotoelicitação: 

. foto de ursinho doente, 

representando cuidado infantil 

  Marketing de Relacionamento: 

. divulgação de debate promovido por 

Hospital 

. direcionamento ao site  

  Número de avaliações e média de 

valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (05 out. 2017)    
 

 

Quadro 176: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  Twitter - 05/10 

  Fotoelicitação: 

. imagem ilustrativa de área 

ambiental 

  Marketing de Relacionamento: 

. divulgação de seminário na área 

ambiental 

. direcionamento ao site  

  Número de avaliações e média 

de valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (05 out. 2017)    
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Quadro 177: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 05/10  

Fotoelicitação: 

. foto com acadêmico em 

atividade promovida pelo curso 

Marketing de Relacionamento: 

. visitação de instituição externa 

em busca de conhecimento na 

IES 

. direcionamento ao site  

Número de avaliações e média 

de valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (05 out. 2017)    
 

Quadro 178: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
 

 

  Twitter   

Fotoelicitação: 

. foto com peças comercializadas na feira eco 

solidária 

Marketing de Relacionamento: 

. abordagem ecológica  

. geração de renda e inclusão social 

organizada pela Incubadora Tecnológica de 

Cooperativas Populares (ITCP), da Univali, 

em parceria com os Fóruns Regionais de 

Economia Solidária Litorâneo e de 

Florianópolis 

Número de avaliações e média de valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (05 out. 2017)    
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Quadro 179: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  Twitter -   06/10  

  Fotoelicitação: 

. foto ilustrativa com imagem do símbolo do 

direito 

  Marketing de Relacionamento: 

. divulgação de aúxilio com conteúdo dado 

em sala de aula 

. direcionamento ao site  

  Número de avaliações e média de valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (06 out. 2017)    
 

 
Quadro 180: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 Twitter-  06/10  

 Fotoelicitação: 

. foto do grupo de aluno e 

professores 

 Marketing de Relacionamento:  

 . Atividades proporcionadas 

pelo curso de direito 

 Número de avaliações e média 

de valência: 

 Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (06 out. 2017)    
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Quadro 181: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 
 

 

 Twitter - 09/10  

 Fotoelicitação: 

. foto de professor com aluna 

em aula 

 Marketing de Relacionamento: 

. diferença na vida dos 

acadêmicos de um bom 

professor 

. direcionamento ao site  

  Número de avaliações e 

média de valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (09 out. 2017)    
 

 

Quadro 182: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

  Twitter 

  09/10  

  Fotoelicitação: 

. foto ilustrativa mostrando 

viagem por todo mundo por 

meio de globo com bandeiras 

  Marketing de Relacionamento: 

. direcionamento ao site 

  Número de avaliações e 

média de valência: 

. 01 retweet 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (09 out. 2017)    
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Quadro 183: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

  

 Twitter - 09/10 

 Fotoelicitação: 

. foto de prateleiras da 

livraria 

  Marketing de 

Relacionamento: 

. divulgação de descontos 

. direcionamento ao site  

  Número de avaliações e 

média de valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (09 out. 2017)    
 

 
Quadro 184: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

 Twitter 

 10/10  

 Fotoelicitação: 

. imagem ilustrativa de 

símbolos do direito 

  Marketing de 

Relacionamento: 

. divulgação de simpósio 

nacional na IES 

. direcionamento ao site  

  Número de avaliações e 

média de valência: 

. sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (10 out. 2017)    
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Quadro 185: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 Twitter- 10/10  

 Fotoelicitação: 

. imagem da atividade 

esportiva na praia 

  Marketing de 

Relacionamento: 

. divulgação de evento na 

área 

. direcionamento ao site  

 Número de avaliações e 

média de valência: 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (10 out. 2017)    
 

 
Quadro 186: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 10/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto ilustrativa de 

profissional. 

Marketing de 

Relacionamento:  

promoção de debate 

tema de interesse geral 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e 

média de valência: 

sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (10 out. 2017)    
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Quadro 187: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter 

10/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto ilustrativa de lata com 

lacre 

Marketing de 

Relacionamento: 

Ação social do curso de 

RP 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e 

média de valência: 

sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (10 out. 2017)    

Quadro 188: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 10/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto do professor apresentando 

trabalho no evento 

Marketing de Relacionamento: 

.Professor participando em evento 

de sua área de atuação, 

atualizando-se, envolvimento com 

ensino 

Número de avaliações e média de 

valência: 

sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (10 out. 2017)    
 
 



158 

 

 
 
 
Quadro 189: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

Twitter- 10/10/2017 

Fotoelicitação: 

Desenho com personagens do 

game 

Marketing de Relacionamento: 

Atividade do curso de Design de 

Jogos e Entretenimento Digital 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: 

01 retweet 

01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (03 out. 2017)    

 
 
Quadro 190: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter – 10/10/2017  

Fotoelicitação: 

Tronco de árvore cortado. 

Marketing de Relacionamento: 

Atividade do curso de direito. 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: 

01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (10 out. 2017)    
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Quadro 191: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 
 

Twitter – 10/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto do ex-reitor. 

Marketing de Relacionamento: 

Lançamento de livro, produção de 

conhecimento feito por ex-reitor 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (10 out. 2017)    
 
 
 
 

 
Quadro 191: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

10/10 –Twitter: 

Fotoelicitação: foto de 

cadêmicos durante o júri 

Marketing de 

Relacionamento:  

. atividade prática do curso 

Número de avaliações e 

média de valência:  

02 curtidas 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (10 out. 2017)    
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Quadro 192: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

10/10 –Twitter: 

Fotoelicitação: foto da atividade 

com agricultora e professora 

Marketing de Relacionamento:  

. atividade prática por meio de 

projeto de extensão da IED 

Número de avaliações e média 

de valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (10 out. 2017)    

 
 
Quadro 193: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter 

11/10/2017  

Fotoelicitação: 

Imagem ilustrativa de 

acadêmico usando celular 

Marketing de Relacionamento: 

Promoção de parceiro 

benefiando acadêmicos. 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média 

de valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (11 out. 2017)    
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Quadro 194: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter- 11/10/2017 

Fotoelicitação: 

Arte com foto de criança lendo 

livro cheio de letras 

desorganizadas 

Marketing de Relacionamento: 

Atividade proporcionada pelo 

curso de fonoaudiologia 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: 

sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (11 out. 2017)    
 

 

 
Quadro 195: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

Twitter- 11/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto do momento da oficina. 

Marketing de Relacionamento: 

Oficina direcionada à economia, 

mulheres, medicina natural. 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: 

sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (11 out. 2017)    
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Quadro 196: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter – 11/10/2017 

Fotoelicitação: 

Foto do momento da atividade 

Marketing de Relacionamento: 

Ação social por meio dos cursos de 

licenciatura. Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: 

sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (11 out. 2017)    
 

 

Quadro 197: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 11/10/2017  

Fotoelicitação: 

Imagem de criança com cavalo 

Marketing de Relacionamento: 

Produção do curso de PP 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: 

01 comentário 

01 retweet 

04 curtidas 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (11 out. 2017)    
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Quadro 198: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
  

 

Twitter - 16/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto do grupo de alunos e professor 

Marketing de Relacionamento: 

Experiência internacionale em sala 

de aula 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência:  

sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (16 out. 2017)    
 

 

 
Quadro 199: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 16/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto de grupo de mulheres 

recebendo moção 

Marketing de Relacionamento: 

Moção entrega à professora da 

Univali, que é coordena o grupo 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: 

sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (16 out. 2017)    
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Quadro 200: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 16/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto de mulher em consulta 

médica 

Marketing de Relacionamento: 

Ação social envovendo a 

prevenção do câncer 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: 

sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (16 out. 2017)    
 

 
Quadro 201: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 16/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto ilustrativa de acadêmico com 

mala de viagem 

Marketing de Relacionamento: 

Concurso promovido pela 

Coordenadoria de Assuntos 

Internacionais da Univali em 

parceria com Governo britânico 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: 01 retweet 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (16 out. 2017)    
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Quadro 202: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 16/10/2017 

Fotoelicitação: 

Foto ilustrativa de crianças 

segurando plantas com terra para 

serem plantadas. 

Marketing de Relacionamento: 

Direcionamento ao site 

Produção científica com 

publicação digital sobre 

Número de avaliações e média de 

valência: educação ambiental 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (16 out. 2017)    
 
 
 

 

 
 
 
Quadro 203: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter  - 16/10/2017 

Fotoelicitação:  

Foto do grupo de professores no 

ambiente da Casa Cor 

Marketing de Relacionamento: 

Professores da IES integram ação 

cultural interativa  em evento 

reconhecido na àrea de arquitetura 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: 

03 curtidas 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (16 out. 2017)    
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Quadro 204: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 16/10/2017 

Fotoelicitação: 

Foto ilustrativa de passaporte 

Marketing de Relacionamento: 

Palestra com tema de interesse de 

acadêmicos e IES 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: 

Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (16 out. 2017)    
 

 

 

 

 
 
 
Quadro 205: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 16/10/2017 

Fotoelicitação: 

Foto de criança em atividade 

Marketing de Relacionamento: 

Ação social envolvendo curso de 

direito e comunidade étnica. 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: 

01 curtida. 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (16 out. 2017)    
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Quadro 206: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter- 17/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto aérea da IES 

Marketing de Relacionamento: 

Reconhecimento como melhor 

Universidade. 

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média de 

valência: 

03 curtidas 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (17 out. 2017)    
 

 

 

 

 
 
Quadro 207: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 17/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto ilustrativa de acadêmica em 

biblioteca, estudando. 

Marketing de Relacionamento: 

Direcionamento ao site. 

Divulgação de abertura de 

cursos. 

Número de avaliações e média de 

valência: 

Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (17 out. 2017)    
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Quadro 208: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter 

17/10/2017  

Fotoelicitação: 

Acadêmicas fantasiadas em feira 

Marketing de Relacionamento: 

Ação social dos cursos de 

licenciatura. 

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média de 

valência: 

Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (17 out. 2017)    
 

 

 
Quadro 209: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 17/10/2017  

Fotoelicitação: 

Imagem de feira informal de livros 

Marketing de Relacionamento: 

Programação especial para semana 

Nacional do Livro, incentivo à 

formação por meio da leitura. 

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média de 

valência: Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (17 out. 2017)    
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Quadro 210: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 16/10/2017 

Fotoelicitação: 

Foto ilustrativa de carteira de 

trabalho 

Marketing de Relacionamento: 

IES sedia congresso, nivel 

nacional, tema atual. 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: 

Sem reações. 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (16 out. 2017)    
 

 

 

 

Quadro 211: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 18/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto de crianças brincando 

Marketing de Relacionamento: 

Atividade prática do curso de 

fotografia. 

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média 

de valência: 

01 curtida 

 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (18 out. 2017)    
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Quadro 212: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 18/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto de alunos e professoras 

Marketing de Relacionamento: 

Reconhecimento da qualidade de 

ensino do CAU e empenho dos 

alunos. 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (18 out. 2017)    
 

 

 
Quadro 213: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter:  18/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto do momento do convênio 

Marketing de 

Relacionamento:Parceria com 

importante instituição para 

formação dos acadêmicos e 

qualidade do curso.Direcionamento 

ao site 

Número de avaliações e média de 

valência:  01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (18 out. 2017)    
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Quadro 214: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 18/10/2017  

Fotoelicitação: 

Imagem da foto da exposição 

Marketing de Relacionamento: 

Exposição valorizando a arte por 

meio de tema atual e de utilidade 

social. 

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média de 

valência: Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (18 out. 2017)    
 

 

 
 
Quadro 215: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 18/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto do grupo com bandeiras da 

IES e Brasil 

Marketing de Relacionamento: 

Viagem internacional em busca de 

conhecimento. 

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média de 

valência: 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (18 out. 2017)    
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Quadro 216: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter  

18/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto da exposição 

Marketing de Relacionamento: 

Exposição sobre história da IES. 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média 

de valência: 

Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (03 out. 2017)    
 

 

 
Quadro 217: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 18/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto de acadêmcios 

desenvolvendo os jogos. 

Marketing de Relacionamento: 

Ação social em auxílio ao Hospital. 

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média de 

valência: 

Sem reações. 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (18 out. 2017)    
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Quadro 218: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

   

 

Twitter - 19/10/2017 -  

Fotoelicitação: Foto da feira 

Marketing de Relacionamento: 

. aprendizado para acadêmicos 

Ação social por meio de projeto de 

extensão beneficiando economia 

local e mulheres. 

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média de 

valência: Sem reações. 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (19 out. 2017)    
 
 
 

Quadro 219: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 19/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto ilustrativa de jovem lendo 

Marketing de Relacionamento: 

Ação social por meio de ativiade 

prática do curso de Psicologia. 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (19 out. 2017)    
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Quadro 220: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 19/10/2017 

Fotoelicitação: 

Foto de arquitetura antiga 

Marketing de Relacionamento: 

Atividades práticas do curso de 

arquitetura. 

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média 

de valência: 

Sem reações. 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (19 out. 2017)    
 

 

 
Quadro 221: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 19/10/2017  

Fotoelicitação:  Foto de 

pessoa usando bicicleta 

Marketing de Relacionamento: 

Seminário com assunto de 

interesse da sociedade. 

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e 

média de valência: 01 retweet 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (19 out. 2017)    
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Quadro 222: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 19/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto de grupo de pessoas de 

risco na atividade de 

sensibilização 

Marketing de Relacionamento: 

No dia Mundial do AVS a IES 

proporciona serviço à 

comunidade por meio de 

atividades práticas do curso. 

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média 

de valência: 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (19 out. 2017)    
 
 
 

Quadro 223: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 19/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto da piscina do Campus. 

Marketing de Relacionamento: 

Divulgação de aulas de natação. 

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média de 

valência: 

02 curtidas. 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (19 out. 2017)    
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Quadro 224: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 19/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto com grupo de pessoas do 

curso 

Marketing de Relacionamento: 

Economia solidária 

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média de 

valência: 

01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (19 out. 2017)    
 

 
Quadro 225: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
 

 

Twitter – 19/10/2017  

Fotoelicitação: 

Grupo de acadêmicos e 

professores participantes da 

ação. 

Marketing de Relacionamento: 

Ação social e divulgação de 

tema de saúde pública. 

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média 

de valência: Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (19 out. 2017)    
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Quadro 226: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter – 19/10/2017  

Fotoelicitação: Foto da cantora 

Marketing de Relacionamento: 

Cantora conhecida nacionalmente 

participa de programa da rádio da 

Univali. 

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média de 

valência: 

Sem reações. 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (19 out. 2017)    
 

 
Quadro 227: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 19/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto de tratamento da água 

Marketing de Relacionamento: 

Debate promovido pelo curso de 

Engenharia ambiental. 

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média de 

valência: 

Sem reações. 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (19 out. 2017)    
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Quadro 228: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 19/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto ilustrativa de profissional em 

ambiente hospitalar. 

Marketing de Relacionamento: 

Evento reune profissionais de 

diferentes áreas para atuação em 

conjunto. 

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média de 

valência: Sem reações. 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (19 out. 2017)    
 

 
Quadro 229: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter -  19/10/2017  

Fotoelicitação: Foto de acadêmicos 

atuando no Bairro. 

. Ação social com crianças por meio de 

atividades práticas do curso de hotelaria. 

. aprendizado prático 

. interação e contribuição para a 

sociedade 

Marketing de Relacionamento: 

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média de 

valência: Sem reações. 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (19 out. 2017)    
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Quadro 230: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 19/10/2017  

Fotoelicitação: Foto da exposição 

Marketing de Relacionamento:  

Atividades práticas do curso. 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: 

01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (19 out. 2017)    
 
 

 
Quadro 231: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 20/10/2017  

Fotoelicitação: 

. foto de livros antigos 

. Ação de incentivo à leitura, 

economia 

. Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média de 

valência: 

Sem reações. 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (20 out. 2017)    
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Quadro 232: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 24/10/2017  

Fotoelicitação: Foto de atletas da 

IES. 

Marketing de Relacionamento: 

IES destaque nos esportes, 

incentivo aos esportes. 

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média de 

valência: 

01 curtida. 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (24 out. 2017)    

 
 
Quadro 233: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 24/10/2017  

Fotoelicitação: Foto do palestrante 

Marketing de Relacionamento: 

Palestrante com boas referências 

e experiências 

Colunista da revista Você S/A e 

professor da ESPM 

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média de 

valência: Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (24 out. 2017)    
 
 

 
 
 
 
 



181 

 

 
 
 
 
Quadro 234: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 24/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto de pessoa usando tablet. 

Marketing de Relacionamento: 

Divulgação de curso. 

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média de 

valência: Sem reações. 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (24 out. 2017)    
 

 

Quadro 235: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 24/10/2017  

Fotoelicitação: Foto da equipe em 

momento da Gincana 

Marketing de Relacionamento: 

Gincana de cunho social, integração 

acadêmicos 

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média de 

valência: 

Sem reações. 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (24 out. 2017)    
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Quadro 236: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
 

 

Twitter - 24/10/2017  

Fotoelicitação: 

Foto de filmadora em ambiente de 

estúdio. 

Marketing de Relacionamento: 

Acadêmica participa de oficinas em 

Canal de TV reconhecido 

nacionalmente.  

Direcionamento ao site. 

Número de avaliações e média de 

valência: 

Sem reações. 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (24 out. 2017)    
 
 

Quadro 237: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter – 25/10 

Fotoelicitação: foto da professora no 

congresso 

Marketing de Relacionamento: 

professora da IES  em experiência 

internacional, agregando 

conhecimento a ser repassado aos 

alunos 

Número de avaliações e média de 

valência: 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (25 out. 2017)    
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Quadro 238: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
 

 

Twitter – 03/10 

Fotoelicitação: imagem ilustrativa 

de mãe e filha se abraçando 

Marketing de Relacionamento: 

professor e aluno com produção 

científica internacional 

Número de avaliações e média 

de valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (03 out. 2017)    
 

 
 
 
Quadro 239: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 24/10/2017  

Fotoelicitação:  

foto de aluna estudando na 

biblioteca  

Marketing de Relacionamento:  

. Opção de curso para quem não 

tem tempo 

Número de avaliações e média 

de valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (24 out. 2017)    
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Quadro 240: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter – 25/10 

Fotoelicitação: foto de barco de pesca 

Marketing de Relacionamento: 

disponibilidade de informações sobre 

dados de interesse de economia local 

. aprendizagem com aplicação regional 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (25 out. 2017)    

 
 
 
Quadro 241: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter – 25/10 

Fotoelicitação: foto ilustrativa de 

pessoa contemplando a natureza 

Marketing de Relacionamento:  

. divulgação de workshop 

. Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (25 out. 2017)    
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Quadro 242: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter – 25/10 

Fotoelicitação: foto ilustrativa de 

grupo de crianças com livros 

Marketing de Relacionamento:  

. troca de saberes e experiências 

. aprendizado prático 

. interação e contribuição para a 

sociedade 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (25 out. 2017)    
 

 

 

Quadro 243: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter – 25/10 

Fotoelicitação: foto de quepe de 

formatura, livros e diploma, bilbioteca 

com livros antigos ao fundo 

Marketing de Relacionamento:  

. ressalta a qualidade das professoras 

pelo fato de serem palestrantes em 

seminário catarinense 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (25 out. 2017)    
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Quadro 244: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter- 25/10 

Fotoelicitação: foto do acadêmico 

Marketing de Relacionamento: aluno da 

IES se destaca por ter conquistado o 

primeiro lugar em exame de referência 

na área 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (25 out. 2017)    
 

 
 
Quadro 245: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter: 25/10 

Fotoelicitação: foto de mãos 

unidas 

Marketing de Relacionamento:  

. professor e acadêmica em 

produção internacional 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (25 out. 2017)    
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Quadro 246: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 25/10 

Fotoelicitação: foto da balança 

símbolo do direito 

Marketing de Relacionamento: 

egressa aprovada para ingresso 

em IES internacional 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (25 out. 2017)    
 

 

 

Quadro 247: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter – 26/10 

Fotoelicitação: foto de sala de aula 

com participação de egresso com 

experiência internacional 

Marketing de Relacionamento: 

egresso atuando internacionalmente 

. troca de saberes, com experiência 

internacional 

Número de avaliações e média de 

valência: 03 curtidas 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (26 out. 2017)    
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Quadro 248: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter- 03/10 

Fotoelicitação: foto de grupo de 

crianças brincando com atividades 

da festa 

Marketing de Relacionamento:  

. aprendizado prático dos cursos de 

licenciaturas 

. interação e contribuição para a 

sociedade 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (03 out. 2017)    
 

 

 

Quadro 249: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter – 26/10 

Fotoelicitação: foto de acadêmica 

com jogo 

Marketing de Relacionamento:  

. criação de acadêmica com 

aplicabilidade 

. produção do curso de psicologia 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (26 out. 2017)    
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Quadro 250: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter- 26/10 

Fotoelicitação: foto de grupo 

de alunos, alguns fantasiados 

Marketing de 

Relacionamento:  

.CAU proporciona preparação 

para o ENEM 

. ambiente descontraído 

Número de avaliações e 

média de valência: sem 

reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (26 out. 2017)    
 

 
 
Quadro 251: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter- 26/10 

Fotoelicitação: imagem ilustrativa de 

pessoa trabalhando no computador 

Marketing de Relacionamento:  

. Divulgação dos cursos 

. Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (26 out. 2017)    
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Quadro 252: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter – 26/10 

Fotoelicitação: foto de frutos do mar 

Marketing de Relacionamento:  

. Divulgação de cursos de extensão 

. Direcionamento ao site  

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (26 out. 2017)    
 
 

 
Quadro 253: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

Twitter – 26/10 

Fotoelicitação: imagem de grafite sendo 

feita  

Marketing de Relacionamento:  

. mensagem do grafite “o mundo precisa 

de ideias novas”, com imagem jovem, 

direcionado ao público acadêmico 

. IES proporciona debate sobre 

desenvolvimento regional a comunidade 

acadêmica 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (26 out. 2017)    
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Quadro 254: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 

 

Twitter – 26/10 

Fotoelicitação: foto do momento do 

Simpósio 

Marketing de Relacionamento: 

divulgação de evento 

Número de avaliações e média de 

valência: 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (26 out. 2017)    
 

 
 
Quadro 255: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação 
 

 

Twitter- 26/10 

Fotoelicitação: foto de grupo de 

alunos 

Marketing de Relacionamento:  

. divulgação das atividades do 

curso 

. direcionamento ao site 

. aprendizado prático 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (26 out. 2017)    
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Quadro 256: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 26/10 

Fotoelicitação: foto de grupo de 

alunos 

Marketing de Relacionamento: 

iniciativa de alunos do CAU 

valorizada 

. ação social 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (26 out. 2017)    
 

 
 
Quadro 257: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter- 30/10 

Fotoelicitação: foto de momento de 

apresentação de trabalhos 

Marketing de Relacionamento:  

. divulgação do evento 

. produção de conhecimento do curso 

Número de avaliações e média de 

valência: 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (30 out. 2017) 
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Quadro 258: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter – 27/10 

Fotoelicitação: foto ilustrativa de grupo 

de alunos estudando 

Marketing de Relacionamento:  

. Oferecimento de serviço, modalidade 

intensiva para auxiliar acadêmicos 

. IES curtiu comentários 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (27 out. 2017)    
 

 
 
Quadro 259: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter – 27/10 

Fotoelicitação: foto ilustrativa de 

homem com idade de risco 

Marketing de Relacionamento:  

. ação social com orientações e 

atendimentos 

. serviço gratuito com benefícios à 

saúde 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (27 out. 2017)    
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Quadro 260: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter – 30/10 

Fotoelicitação: foto de acadêmica me 

momento de apresentação de trabalho 

Marketing de Relacionamento: troca de 

saberes, experiência de profissionais 

vindos de fora da instituição 

. incentivo à produção científica 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (30 out. 2017)    

 

 

Quadro 261: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter – 30/10 

Fotoelicitação: foto do momento da 

homenagem 

Marketing de Relacionamento:  

. valorização dos bons profissionais 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência:  

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (30 out. 2017)    
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Quadro 262: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter – 31/10 

Fotoelicitação: foto ilustrativa de 

martelo, símbolo do direito 

Marketing de Relacionamento:  

. divulgação do evento 

. troca de saberes, experiência de 

profissionais vindos de fora da 

instituição 

. incentivo à produção científica 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (31 out. 2017)    
 

Quadro 263: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter- 31/10 

Fotoelicitação: foto de acadêmica com 

premiação 

Marketing de Relacionamento:  

. reconhecimento da qualidade do 

curso de farmácia por meio de 

premiação de nível internacional 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (31 out. 2017)    
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Quadro 264: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

Twitter – 31/10 

Fotoelicitação: foto de acadêmicos 

em laboratório 

Marketing de Relacionamento:  

. divulgação evento 

. atividade proporcionada pelo curso, 

troca de saberes, networking 

Número de avaliações e média de 

valência:  

01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (31 out. 2017)    
 
 

 
Quadro 265: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 

 

Twitter- 31/10 

Fotoelicitação: foto do livro lançado 

Marketing de Relacionamento:  

. produção científica de acadêmica 

. qualidade do curso de direito por 

meio de produção de acadêmica 

Número de avaliações e média de 

valência: 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (31 out. 2017)    
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Quadro 266: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 

 

Twitter – 31/10 

Fotoelicitação: foto ilustrativa de 

aluna em sala de aula ou 

realizando prova do ENEM 

Marketing de Relacionamento: 

serviço oferecido aos alunos do 

CAU, direcionamento ao site 

Número de avaliações e média 

de valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (31 out. 2017)    
 

 

 
 
Quadro 267: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter - 31/10 

Fotoelicitação: foto de filmadora 

Marketing de Relacionamento:  

. divulgação do evento 

. incentivo à produção e 

reconhecimento de curtas 

. atividade proporcionada do curso 

Número de avaliações e média de 

valência: 

. 01 retweet 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (31 out. 2017)    
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Quadro 268: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 

 

Twitter – 31/10 

Fotoelicitação: foto do momento do 

convêncio entre as duas instituições 

Marketing de Relacionamento:  

. parcerias com benefício ao 

acadêmico e à instituição 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: 

. 01 retweet 

. 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (31 out. 2017)    
 

 

Quadro 269: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação 
 

 

 

Twitter – 01/11 

Fotoelicitação: foto de alunos e 

professora em momento de 

apresentação 

Marketing de Relacionamento:  

. divulgação de atividade 

desenvolvida pelo Colégio de 

Aplicação da Univalli 

Número de avaliações e média 

de valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (01 nov. 2017)    
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Quadro 271: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter- 01/11 

Fotoelicitação: foto de acadêmicas 

e Reitor em momento do evento 

Marketing de Relacionamento: 

premiação e reconhecimento da 

qualidade de ensino no curso 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (01 nov. 2017)    
 

 

 

Quadro 272: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter- 01/11 

Fotoelicitação: foto com 

acadêmicos e professores do 

curso de psicologia 

Marketing de Relacionamento:  

. atividades proporcionadas 

pelo curso 

Número de avaliações e média 

de valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (01 nov. 2017)    
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Quadro 273: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter- 03/11 

Fotoelicitação: imagem 

de página da web de 

revista científica 

Marketing de 

Relacionamento:  

. divulgação do curso 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e 

média de valência: sem 

reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (03 nov. 2017)    
 

 

 

Quadro 274: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 

 

Twitter- 03/11 

Fotoelicitação: imagem ilustrativa 

de símbolos do direito 

Marketing de Relacionamento:  

Divulgação do lançamento da 

revista 

Produção científica do curso 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (03 nov. 2017)    
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Quadro 275: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

Twitter – 03/11 

Fotoelicitação: imagem de roupa 

de bebê restante do desastre, 

supõe-se ser de vítima 

Marketing de Relacionamento:  

. assunto que provocou comoção 

nacional 

. divulgação filme e produção do 

curso da IES 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (03 nov. 2017)    
 

 

 

Quadro 276: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter- 03/11 

Fotoelicitação: foto de unidade de 

extração de petróleo 

Marketing de Relacionamento:  

. divulgação de evento 

.promoção de evento internacional 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (03 nov. 2017)    
 

 

 

 

 

 

 



202 

 

 

 
 
 
Quadro 277: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

Twitter – 03/11 

Fotoelicitação: foto ilustrativa de 

paidagem das ilhas 

Marketing de Relacionamento:  

. acadêmicos da IES finalistas, 

reconhecimento de seu 

empenho e qualidade do curso 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média 

de valência: 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (03 nov. 2017)    
 
 

Quadro 278: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

Twitter- 03/11 

Fotoelicitação: foto de sala de 

aula 

Marketing de Relacionamento:  

. divulgação de abertura de 

matrículas 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média 

de valência: 

01 retweet 

01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (03 nov. 2017)    
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Quadro 279: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

Twitter- 03/11 

Fotoelicitação: foto de 

atendimento feito pela Unidade 

Marketing de Relacionamento:  

. qualidade do curso 

. atividades oferecidas aos 

acadêmicos 

. Unidade do Estado 

Número de avaliações e média 

de valência: 

01 retweet 

01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (03 nov. 2017)    
 

 

Quadro 280: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 

 

 

 

Twitter – 03/11 

Fotoelicitação: foto ilustrativa de 

grupo de alunos discutindo 

trabalho de aula 

Marketing de Relacionamento:  

. divulgação vagas de graduação 

. sem vestibular 

. grande número de vagas, 

dando dimensão à IES 

Número de avaliações e média 

de valência:  01 retweet 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (03 nov. 2017)    
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Quadro 281: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

07/11 - Twitter 

Fotoelicitação: foto ilustrativa 

com um dos símbolos do 

direito, a deusa da justiça 

Marketing de Relacionamento:  

Atividade mostrará a 

importância do curso perante a 

comunidade local e regional 

Número de avaliações e média 

de valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (07 nov. 2017)    
 
 
 

Quadro 282: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

07/11 - Twitter 

Fotoelicitação: foto do moemento do 

debate 

Marketing de Relacionamento:  

Projeto de extensão visando contribuir 

com problema social 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (07 nov. 2017)  
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Quadro 283: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação 
 

 

 

07/11 - Twitter 

Fotoelicitação: imagem aérea da IES 

Marketing de Relacionamento:  

. reconhecimento como a 3ª melhor 

grande empresa para se trabalhar em 

SC, agregando imagem positiva a IES 

Número de avaliações e média de 

valência: 

01 retweet 

02 curtidas 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (07 nov. 2017)    
 
 

Quadro 284: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 08/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto de professora ou 

aluna ao lado do banner do evento 

onde foi premiada 

Marketing de Relacionamento:  

. premiação em área de interesse de 

pais 

. indício de qualidade no ensino por 

meio de premiação 

Número de avaliações e média de 

valência: sem interações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (08 nov. 2017)    
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Quadro 285: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

08/11 –Twitter 

Fotoelicitação: foto de 

alunas da “Mais e Melhor 

Idade” em sala de aula 

Marketing de 

Relacionamento:  

. divulgação do Projeto 

Número de avaliações e 

média de valência: 01 

retweet 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (08 nov. 2017)    
 

 

 

Quadro 286: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 

 

08/11 –Twitter 

Fotoelicitação: foto de reunião 

do grupo 

Marketing de Relacionamento: 

divulgação das atividades da 

UniJúnior 

. atividade prática do curso de 

administração 

Número de avaliações e 

média de valência: 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (08 nov. 2017)    
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Quadro 287: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

08/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto de 

produtos comercializados 

na Feira 

Marketing de 

Relacionamento:  

. IEL envolvida no 

desenvolvimento e estudo 

da economia local/solidária 

Número de avaliações e 

média de valência: sem 

reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (08 nov. 2017)    
 
 

Quadro 288: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

08/11 –Twitter 

Fotoelicitação: foto dos 

acadêmicos e professores 

selecionados com Reitor 

Marketing de 

Relacionamento:  

. benefícios para a IES por 

meio de parceria 

Número de avaliações e 

média de valência: sem 

reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (08 nov. 2017)    
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Quadro 289: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

08/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto da participação 

do vice-reitor em evento 

Marketing de Relacionamento:  

. tema de estudo de relevância 

. vice-reitor, cargo de grande 

relevância em uma IES, envolvido 

em estudo e pesquisa 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (08 nov. 2017)    
 

 

 

Quadro 290: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

08/11 –Twitter 

Fotoelicitação: Reitor ao lado 

de seu sucessor 

Marketing de Relacionamento:  

. Reitor envolvido em outros 

setores de representatividade 

da IES 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média 

de valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (08 nov. 2017)    
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Quadro 291: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

09/11- Twitter 

Fotoelicitação: imagem ilustrativa 

de balança, símbolo de direito 

Marketing de Relacionamento:  

. professores atualizando-se 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (09 nov. 2017)    
 

 
 
 
Quadro 292: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

09/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto do vice-reitor 

em ambiente de laboratório 

Marketing de Relacionamento:  

. reconhecimento profissional de 

Reitor 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: 02 curtidas 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (09 nov. 2017)    
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Quadro 293: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

09/11 –Twitter 

Fotoelicitação: foto publicada no editorial 

Marketing de Relacionamento:  

Reconhecimento da competência dos 

professores do curso de graduação em 

Design de Moda por revista internacional 

da área 

Número de avaliações e média de 

valência: 06 curtidas 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (09 nov. 2017)    
 

 

Quadro 294: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

09/11 - Twitter 

Fotoelicitação: foto do momento do 

debate  

Marketing de Relacionamento:  

. atividade da semana de Direito 

. troca de experiências por meio de 

egresso bem sucedido na sua área de 

atuação 

Número de avaliações e média de 

valência: 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (09 nov. 2017)    
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Quadro 295: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

09/11/ Twitter 

Fotoelicitação: foto do 

professor participando no 

Congresso como palestrante 

Marketing de Relacionamento: 

participação e atualização por 

meio de Congresso 

Número de avaliações e média 

de valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (09 nov. 2017)    
 

 

 

Quadro 296: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

09/11 –Twitter 

Fotoelicitação: foto ilustrativa 

de alunos de pessoas 

simbolizando união, trabalho 

em equipe 

Marketing de Relacionamento:  

. direcionamento ao site 

. IES promove ação social 

Número de avaliações e média 

de valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (09 nov. 2017)    
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Quadro 297: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

09/11- Twitter 

Fotoelicitação: leitura em braile 

Marketing de Relacionamento:  

. Iniciativa de Governo britânico aprova 

e reconhece a seriedade de pesquisa 

desenvolvida por professor da IES 

. Área de pesquisa com benefícios 

sociais 

. Parceria de governo internacional 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (09 nov. 2017)    
 
 
 

Quadro 298: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

09/11 –Twitter 

Fotoelicitação: foto ilustrativa de 

grupo de pessoas simbolizando 

união, trabalho em equipe 

Marketing de Relacionamento:  

. direcionamento ao site 

. IES promove ação social 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (09 nov. 2017)    
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Quadro 299: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

10/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto de mestranda apresentando 

trabalho no Congresso Brasileiro de Informática 

na Educação (CBIE 2017) em Recife, 

Pernambuco 

Marketing de Relacionamento:  

. reconhecimento da qualidade dos trabalhos de 

mestrado da instituição por meio de Menção 

Honrosa em um deles 

. integração na Instituição entre pesquisa, ensino 

e extensão 

Número de avaliações e média de valência: sem 

reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (10 nov. 2017)    
 

 

Quadro 300: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

03/11 –Twitter 

Fotoelicitação: foto de professores da IES e 

outros membros no CRA 

Marketing de Relacionamento:  

. professores da IES envolvem-se em atividades 

de importância de sua área de atuação e para o 

curso de administração, no Conselho Regional de 

Administração  

Número de avaliações e média de valência: sem 

reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (03 nov. 2017)    
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Quadro 301: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

10/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto de pessoa manuseando 

horta 

Marketing de Relacionamento:  

. agroecologia 

. desenvolvimento de pesquisa e estudos na 

área 

. interação e contribuição para a sociedade 

. direcionamento ao site 

. evento gratuito 

 Número de avaliações e média de valência: 

sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (10 nov. 2017)    
 

 
Quadro 302: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

13/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto de 

apresentação de dança de 

crianças do CAU 

Marketing de Relacionamento:  

. divulgação evento 

. divulgação de atividades do CAU 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (13 nov. 2017)    
 

 

 



215 

 

 

 

 

 

Quadro 303: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

13/11 –Twitter 

Fotoelicitação: foto com reitor 

com revista lançada no evento, 

juntamente com professores 

Marketing de Relacionamento:  

. Incentivo à pesquisa e 

produção científica 

. Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média 

de valência: 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (13 nov. 2017)    
 

 

Quadro 304: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

13/11 –Twitter 

Fotoelicitação: foto de professora 

atuando no projeto 

Marketing de Relacionamento:  

. Projeto do curso de direito sobre 

a violência praticada contra 

crianças e adolescentes 

. incentivo à pesquisa, por meio 

de bolsa de acadêmico 

Número de avaliações e média de 

valência: 02 retweets 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (13 nov. 2017)    
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Quadro 305: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

 

 

 

13/11 –Twitter 

Fotoelicitação: foto de acadêmico com 

donativos 

Marketing de Relacionamento:  

. Atividade de integração por meio do 

Uniquiz, curso de Administração e Direito 

. ação social 

.prática de atividades que estimularam a 

integração entre os cursos, trabalho em 

equipe, cooperação, momentos de 

descontração, teste de conhecimentos 

gerais 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de valência: 

sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (13 nov. 2017)    
 

Quadro 306: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

14/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto ilustrativa de acadêmica 

Marketing de Relacionamento:  

. evento gratuito e aberto ao público 

. apresentação e discussão de resultado de 

pesquisas da área 

. palestrante internacional 

Número de avaliações e média de valência: 

sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (14 nov. 2017)    
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Quadro 307: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

14/11 –Twitter 

Fotoelicitação: imagem de 

profissional manuseando máquina 

automatizada 

Marketing de Relacionamento:  

. IES recebrá incentivo a pesquisa, 

beneficiando toda a comunidade 

acadêmica e sociedade 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (14 nov. 2017)    
 
 

Quadro 308: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

14/11 –Twitter 

Fotoelicitação: foto de grupo de 

professores participantes do debate 

Marketing de Relacionamento:  

. interesse dos professores e da IES 

em inovar em suas aulas, criando 

grupo de debate 

Número de avaliações e média de 

valência:  

sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (14 nov. 2017)    
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Quadro 309: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

16/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto da exposição 

Marketing de Relacionamento:  

. divulgação exposição 

. trabalho do professor do curso 

de fotografia 

. divulgação do conceito de 

fotografia social 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (16 nov. 2017)    
 

 

 

Quadro 310: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

16/11 –Twitter 

Fotoelicitação: foto do encontro 

Marketing de Relacionamento:  

. divulga a produção científica 

dos cursos entre outras 

atividades 

. aproximação entre empresas e 

IES, teoria e prática 

Número de avaliações e média 

de valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (16 nov. 2017)    
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Quadro 311: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

16/11 –Twitter 

Fotoelicitação: foto de grupo 

de alunos de artes cênicas 

Marketing de 

Relacionamento:  

. Divulgação das atividades 

desenvolvidas pelo CAU 

Número de avaliações e 

média de valência: 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (16 nov. 2017)    
 
 

Quadro 312: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

16/11 – Twitter 

Fotoelicitação: foto ilustrativa de 

cadeirante 

Marketing de Relacionamento:  

. produção científica, publicação de 

livro 

. pesquisador da IES 

. tecnologia assistiva, benefício social 

Número de avaliações e média de 

valência: 

01 retweet 

01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (16 nov. 2017)    
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Quadro 313: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

17/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto ilustrativa de pessoa 

segurando frutas, elevando-as, sentido 

valorizar 

Marketing de Relacionamento:  

. Divulgação do evento 

. Atividades do curso de Nutrição, produção 

científica, profissionais externos à iES 

discutindo temas relacionados ao evento 

Número de avaliações e média de valência: 

sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (17 nov. 2017)    
 

 

Quadro 314: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

17/11- Twitter 

Fotoelicitação: imagem da exposição 

Marketing de Relacionamento:  

. entrada gratuita 

. exposição cultural 

. professor da IES, mostrando conhecimento 

e técnica 

. design Gráfico, Design Industrial, Design de 

Moda, Design de Jogos, Fotografia e Artes 

Visuais 

Número de avaliações e média de valência: 

01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (17 nov. 2017)    
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Quadro 315: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

17/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto ilustrativa de aluno 

fazendo prova 

Marketing de Relacionamento: grande 

número de candidatos 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (17 nov. 2017)    
 

 

 

Quadro 316: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

17/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto ilustrativa de várias 

bandeiras de diferentes países 

Marketing de Relacionamento:  

. evento com apresentação de trabalhos 

científicos 

. atividade do curso de relações 

internacionais trazendo discussões com 

temas relevantes da área 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (17 nov. 2017)    
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Quadro 317: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

17/11 – Twitter 

Fotoelicitação: foto com crianças e 

professora do projeto 

Marketing de Relacionamento:  

. projeto dos cursos de Turismo e Hotelaria 

e Gastronomia na comunidade. 

Aprendizado prático. 

. atividade gratuita envolvendo crianças 

. valorização de patrimônio cultural 

. projeto de extensão  

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de valência: 

sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (17 nov. 2017)    
 
 

Quadro 318: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

20/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto ilustrativa do tema 

Marketing de Relacionamento:  

. produção científica por meio de obra com 

benefícios à sociedade na área de 

governança ambiental e sustentabilidade 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de valência: 

sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (20 nov. 2017)    
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Quadro 319: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

20/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto looks 

Marketing de Relacionamento:  

. evento do curso de design de moda 

. compartilhamento de experiências 

com profissionais da área e promoção 

de marcas de egressos 

Número de avaliações e média de 

valência: 

01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (20 nov. 2017)    
 
 
 
 

Quadro 320: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

20/11 – Twitter 

Fotoelicitação: foto de lancha 

Marketing de Relacionamento:  

. Parceria viabilizará a realização de 

cursos e treinamentos na área de 

design náutico, na região de Tijucas 

. parceria beneficia acadêmicos e 

curso 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (20 nov. 2017)    
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Quadro 321: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

20/11- Twitter 

Fotoelicitação: imagem de 

profissional analisando cartela de 

cores 

Marketing de Relacionamento:  

. feira aproxima curso de empresas 

. direcionamento ao site 

. evento gratuito 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (20 nov. 2017)    
 

 

Quadro 322: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

20/11- Twitter 

Fotoelicitação:  

. foto de balança, símbolo do 

direito 

Marketing de Relacionamento:  

. possibilidade de diplomação 

internacional a acadêmicos de 

mestrado e doutorado 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (20 nov. 2017)    
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Quadro 323: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

20/11- Twitter 

Fotoelicitação: imagem do livro 

Marketing de Relacionamento:  

. produção científica 

. lançamento com palestras e 

debates com profissionais de outras 

instituições, especialistas na área 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (20 nov. 2017)    
 

 

 

Quadro 324: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

20/11 –Twitter 

Fotoelicitação: foto da atividade 

Marketing de Relacionamento:  

. atividades práticas do curso de 

direito 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média 

de valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (20 nov. 2017)    
 

 

 

 

 

 



226 

 

 
 
 
 
Quadro 325: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

21/11 –Twitter 

Fotoelicitação: foto participantes do curso 

Marketing de Relacionamento:  

. Direcionamento ao site 

. Projeto curso de administração e 

associação de turismo de Nova Trento 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (21 nov. 2017)    
 

 

 

Quadro 326: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

 

21/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto com acadêmicos na 

ação 

Marketing de Relacionamento: projeto de 

extensão realizado pelos cursos de Design 

gráfico e arquitetura e urbanismo 

. aprendizado prático 

. interação e contribuição para a sociedade  

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (21 nov. 2017)    
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Quadro 327: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

21/11 –Twitter 

Fotoelicitação: profissional da 

saúde usando notebook em 

ambiente de trabalho 

Marketing de Relacionamento:  

Profissional referência 

internacional na área irá palestrar 

na IES, a preço acessível 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (21 nov. 2017)    
 

 

 

 

Quadro 328: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

22/11 –Twitter 

Fotoelicitação: foto ilustrativa de 

palestrante 

Marketing de Relacionamento:  

. comunicado de cancelamento de 

evento 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (22 nov. 2017)    
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Quadro 329: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

22/11 –Twitter 

Fotoelicitação: foto de professora 

e acadêmica criadoras do jogo 

Marketing de Relacionamento:  

. recurso terapêutico, de utilidade 

prática, fruto de trabalho de 

mestrado 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (22 nov. 2017)    
 

 

 

Quadro 330: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

22/11 -  Twitter 

Fotoelicitação: foto aérea da IES 

Marketing de Relacionamento:  

. boa gestão 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média 

de valência: 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (22 nov. 2017)    
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Quadro 331: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

22/11 –Twitter 

Fotoelicitação: foto do atleta com 

banner dos patrocinadores 

Marketing de Relacionamento:  

. imagem positiva do CAU com relação 

ensino e incentivo aos esportes 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (22 nov. 2017)    
 

 

 

Quadro 332: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

23/11 - Twitter 

Fotoelicitação: foto de momento do 

Fórum 

Marketing de Relacionamento:   

. produção e socializações de teorias e 

pesquisas nas áreas científica nas 

áreas de Gastronomia, Turismo e 

Hotelaria 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (23 nov. 2017)    
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Quadro 333: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

23/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto ilustrativa de 

mulheres conversando 

Marketing de Relacionamento:   

oferta de bolsas 

direcionamento ao site 

parcerias internacionais da IES 

beneficia acadêmicos e a própria IES 

voltadas para a capacitação do 

público feminino, com conteúdo 

focado na liderança em meio 

acadêmico e empresarial. 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (23 nov. 2017)    
 
 

Quadro 334: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

23/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto da ação com 

crianças e acadêmicos 

Marketing de Relacionamento:  

. atividades práticas do curso em 

hospital e CAU 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (23 nov. 2017)    
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Quadro 335: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

23/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto ilustrativa de 

grupo de alunos bolsistas 

Marketing de Relacionamento:  

. oferta de bolsa benificia aluno e IES 

Número de avaliações e média de 

valência:  

01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (23 nov. 2017)    
 

 

 

Quadro 336: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 
 

 

 

 

23/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto de alunos 

observando a mostra 

Marketing de Relacionamento:  

. Mostra homenageia mulheres que 

demonstram o avanço das lutas 

feministas na modernidade e na 

contemporaneidade. Roda de 

conversa com debate sobre o tema. 

Evento gratuito 

Número de avaliações e média de 

valência: 02 curtidas 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (23 nov. 2017)    
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Quadro 337: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

23/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto do grupo 

Marketing de Relacionamento:  

. divulgação das atividades do 

Projeto 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações  

 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (23 nov. 2017)    
 

 

Quadro 338: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

23/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto da feira 

e comercialização dos 

produtos 

Marketing de 

Relacionamento: feira 

ecológica e incentivo a 

economia local 

Número de avaliações e 

média de valência: sem 

reações  

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (23 nov. 2017)    
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Quadro 339: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

24/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto de pessoa 

passando protetor solar 

Marketing de Relacionamento:  

. serviço gratuito de utilidade pública 

Número de avaliações e média de 

valência: 01 retweet; 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (24 nov. 2017)    
 

 
Quadro 340: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

24/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto ilustrativa de 

atendimento 

Marketing de Relacionamento:  

. aprendizado prático 

. interação e contribuição para a 

sociedade 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: 01 retweet; 03 curtidas 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (24 nov. 2017)    
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Quadro 341: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

24/11- 10h56min/ Twitter 

Fotoelicitação: foto de momento de 

palestra 

Marketing de Relacionamento:  

. atividade prática com cursos de 

medicina e direito 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência:  

01 curtida 
Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (24 nov. 2017)    
 

 
Quadro 342: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

24/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto momento 

convênio 

Marketing de Relacionamento:  

. Parceria viabilizará a realização de 

cursos e treinamentos na área de 

design náutico 

. Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (24 nov. 2017)    
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Quadro 343: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

27/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto de crianças 

Marketing de Relacionamento:  

.professora atua autora  de 

publicação internacional 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média 

de valência: Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (27 nov. 2017)    
 

 

 

Quadro 344: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

27/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto estilista 

Marketing de Relacionamento:  

. atividade extra-classe dos cursos de 

Design de Moda, Design de Interiores e 

Estética do Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas – Comunicação, Turismo e 

Lazer. 

Número de avaliações e média de 

valência: Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (27 nov. 2017)    
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Quadro 345: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

28/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto do grupo 

Marketing de Relacionamento:  

. atividades extra-classe 

. direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (28 nov. 2017)    
 

 

Quadro 346: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

28/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto do professor, 

aparentemente não relacionado ao 

momento de reconhecimento 

Marketing de Relacionamento: professor 

de direito da IES reconhecido por meio de 

título de cidadão honorário 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (28 nov. 2017)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



237 

 

 
 
 
 
Quadro 347: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

28/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto vice-reitor em ambiente 

de laboratório 

Marketing de Relacionamento: 

. Reconhecimento profissional de 

professora e vice-reitor da IES, reforçando 

a ideia de qualidade de ensino 

Número de avaliações e média de 

valência:  

01 retweet 

01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (28 nov. 2017)    
 

Quadro 348: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

28/11- Twitter 

Fotoelicitação: imagem da capa do livro 

Marketing de Relacionamento: 

. lançamento do livro com diversas 

atividades direcionada as crianças 

. incentivo à descoberta da musicalidade 

. exposição de pinturas 

. Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência:  

Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (28 nov. 2017)    
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Quadro 349: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

28/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto do evento 

Marketing de Relacionamento: 

. incentivo a cultura por meio do Coral 

Univali e Grupo Instrumental da Univali. 

Apresentações gratuitas. 

. Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência:  

Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (28 nov. 2017)    
 

 
Quadro 348: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

29/11- Twitter 

Fotoelicitação: imagem ilustrativa de 

atendimento no SUS 

Marketing de Relacionamento: 

Acadêmicos debatem e fazem mediação 

sobre as perspectivas e o cenário da saúde 

pública no Brasil. 

Evento gratuito e aberto a comunidade 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência:  

Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (29 nov. 2017)    
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Quadro 349: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

 

30/11- Twitter 

Fotoelicitação: imagem de horta com 

alface recém colhida 

Marketing de Relacionamento: 

Programa institucional promove ciclo 

de sustentabilidade, desde o 

recolhimento de resíduos nas 

lanchonetes até a produção de 

adubo. 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência:  

. 02 retweets/ 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (05 nov. 2017)    
 
 
 
 

Quadro 350: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

30/11- Twitter 

Fotoelicitação: imagem de 

momento da palestra 

Marketing de Relacionamento: 

Debate sobre a evolução dos 

processos seletivos 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (05 nov. 2017)    
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Quadro 351: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

30/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto do momento do 

curso 

Marketing de Relacionamento: 

Curso destinado a formação de 

professores visando promover a 

disseminação da cultura 

empreendedora e da inovação 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (30 nov. 2017)    
 

 

 

Quadro 352: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

30/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto do grupo de 

alunos 

Marketing de Relacionamento: 

Atividade e troca de 

conhecimento em outras IES 

Atividade voltada ao 

desenvolvimento regional 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média 

de valência: Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (30 nov. 2017)    
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Quadro 353: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

30/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto de grupo de 

acadêmicos em atividades 

práticas 

Marketing de Relacionamento: 

Práticas dos cursos das áreas da 

saúde socializadas em seminário 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência:  

01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (30 nov. 2017)    
 

 

Quadro 354: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

30/11- Twitter 

Fotoelicitação: foto de acadêmica 

explanando sobre alimentos 

funcionais 

Marketing de Relacionamento: 

Atividade prática do curso de 

farmácia, com apresentação e 

degustação de alimentos 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (30 nov. 2017)    
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Quadro 355: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

30/11- Twitter 

Fotoelicitação: imagem ilustrativa 

de acadêmicos de medicina 

analisando dados 

Marketing de Relacionamento: 

Aprendizado com profissional 

especialista na área. 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média 

de valência: Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (30 nov. 2017)    
 

 

Quadro 356: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

01/12- Twitter 

Fotoelicitação: foto do encontro 

com Reitor 

Marketing de Relacionamento: 

. recebimento pelo Reitor 

. valorização história da IES e 

seus egressos 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média 

de valência: 01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (01 dez. 2017)    
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Quadro 357: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

 

01/12- Twitter 

Fotoelicitação: foto de ação com 

alunos da APAE 

Marketing de Relacionamento: 

Atividade prática do curso destinada a 

alunos e funcionários da entidade por 

meio de plantas medicinais 

Ação social 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (01 dez. 2017)    
 

 

 

Quadro 358: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

01/12- Twitter 

Fotoelicitação: foto do recebimento do 

título 

Marketing de Relacionamento: docente 

de curso de direito recebe título de 

cidadão honorário, agregando valor ao 

curso ao ter doentes reconhecidos 

profissionalmente  

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (01 dez. 2017)    
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Quadro 359: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

 

01/12- Twitter 

Fotoelicitação: foto de atividade no atelier 

Marketing de Relacionamento: 

Projeto de extensão do curso de design 

de moda  

Peças feitas com aproveitamento de 

descartes fabris para apresentação de 

grupo de maracatu 

Apoio a cultura por meio de ação social 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: Sem reações 

 
Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (01 dez. 2017)    
 

 

Quadro 360: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

01/12- Twitter 

Fotoelicitação: foto egresso 

palestrante 

Marketing de Relacionamento: 

. atividade em comemoração ao Dia 

Mundial da Propaganda 

. Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: Sem reações 

 

 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (01 dez. 2017)    
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Quadro 361: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

04/12- Twitter 

Fotoelicitação: foto ilustrativa de 

jornais 

Marketing de Relacionamento: 

. endosso de qualidade do curso de 

jornalismo por meio de matéria 

finalista em concurso elaborado por 

acadêmica  

. Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência: Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (04 dez. 2017)    
 

 

 

 

Quadro 362: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

04/12- Twitter 

Fotoelicitação: foto ilustrativa de 

acadêmica 

Marketing de Relacionamento: 

. qualidade de ensino da IES 

endossada por avaliação do MEC 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de 

valência:  01 curtida 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (04 dez. 2017)    
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Quadro 363: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

04/12- Twitter 

Fotoelicitação: foto do momento da atividade 

Marketing de Relacionamento: 

Projeto “Glamour por trás da farda” contou com 

participação de acadêmicas de Estética, apoio 

de voluntários e alunos voluntários dos cursos 

de Fotografia e Produção Audiovisual. 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de valência: 

Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (04 dez. 2017)    
 

 

Quadro 364: Publicação da Universidade do Vale do Itajaí - Univali no Twitter e 
respectiva análise por meio da fotoelicitação. 
 

 

 

04/12- Twitter 

Fotoelicitação: alunos do SAPS no momento 

da atividade 

Marketing de Relacionamento: 

Acadêmicos de farmácia do Serviço de 

Atendimento à Pessoa Surda (SAPS) criam 

campanha de saúde onde se trabalhou a 

autoestima, como fator para prevenção à 

ansiedade e à depressão 

Direcionamento ao site 

Número de avaliações e média de valência: 

Sem reações 

Fonte: Print screen da página da Univali no Twitter (04 dez. 2017)    
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3.2.3 Análise dos resultados do Youtube 

 

 Os dados auferidos no Youtube - Clipping mostram que as imagens da seção 

pesquisada contextualizavam o conteúdo abordado nas matérias valorizando o 

conhecimento do docente, os acadêmicos em suas iniciativas de estudo em benefício 

da comunidade e a Univali, por meio de seus depoimentos e tomadas de imagens no 

ambiente da prática, sejam em ações de ensino, pesquisa e extensão. 

 

3.3 IMPLICAÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS DOS RESULTADOS 

 

 Esta seção apresenta as implicações práticas e teóricas, resultantes dos dados 

auferidos nesta pesquisa.  Enquanto implicações teóricas, este estudo permitiu 

corroborar com Camargo (2016), haja vista que, as imagens foram utilizadas pela IES 

em estudo como instrumento de relacionamento entre instituição de ensino e público, 

e se utilizou da da linguagem mítica em suas interações, sejam em criações 

publicitárias, textos jornalísticos ou entretenimento. Ainda de acordo com o autor, “por 

operarem com linguagens verbais e não-verbais, os mitos são sistemas sígnicos 

complexos que cada vez mais se hibridizam e substituem as experiências do homem 

com o mundo, chegou-se ao ponto de a representação midiática ser mais do que a 

cópia fiel do real, mas a própria realidade”. Nas universidades, trata-se de um meio 

de parâmetro de conhecimento das atividades necessárias para tornar-se um bom 

profissional e ainda, confirmar se a instituição de ensino onde se está matriculado 

caracteriza-se como uma Universidade de qualidade. 

 Na Univali, o mito deu-se por meio de constantes postagens relativas a 

premiações de acadêmicos em concursos; acadêmicos e docentes envolvidos em 

projetos de pesquisa e extensão; reconhecimento de docentes, membros da reitoria 

ou administração por órgãos e instituições da sociedade; reconhecimento da 

Universidade com relação à qualidade de seus cursos; oferecimento de cursos com 

acadêmicos e docentes envolvidos com ações de pesquisa e extensão; serviços 

oferecidos a população, ou ainda,  ter docentes como referência para explicação de 
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fenômenos que aconteciam nas cidades em que a IES está inserida, abordados em 

reportagens.   

O efeito da emissão das mensagens e no estudo, a partir das postagens sobre 

seus seguidores, dependerá da credibilidade da IES percebida (KOTLER, 1994, 

p.321). Conforme o autor, são três as dimensões que reforçam este conceito: 

experiência, agradabilidade e confiabilidade. A experiência é o grau como o 

comunicador é percebido possuir a autoridade necessária para o que está sendo 

divulgado e pode ser por meio do depoimento de acadêmicos ou docentes. Já a 

agradabilidade está relacionada ao uso do humor, sinceridade e naturalidade.  A 

confiabilidade relaciona-se com a objetividade e honestidade da fonte e que, por não 

ser mais vertical, mas sim, horizontal, não se limitará ao que é publicado nas 

postagens em situações de um maior comprometimento financeiro.  

 Ainda que façam parte das exigências do MEC nas avaliações, a credibilidade 

da Univali percebida por meio de suas ações junto a seus diferentes públicos é 

positiva, conforme demonstrado nas publicações catalogadas e ao associar-se o 

número de curtidas em relação ao número inexistente de desaprovações. No estudo 

verificou-se que, independente do formato utilizado como comunicação visual em 

todas as redes sociais online do estudo, as publicações com maior número de 

interações mostraram ser decorrentes de assuntos que interferem na percepção do 

comprometimento e ética com seus clientes. Ao tornarem-se públicas por meio das 

RSO, estas informações constituem-se como parte do branding e relacionamento 

junto aos seus seguidores, reforçando a percepção de qualidade tornando-se um 

importante fator para renovação das matrículas e consequentemente, diminuição no 

índice de abandono de cursos. 

Desta forma, por meio das RSO, o público sente-se ainda mais parte por tratar-

se de um espaço de relacionamento e de manifestação da "subjetividade coletiva" 

(CAMARGO, 2016),  ao ter a possibilidade de emitir sua opinião por meio de diferentes 

formas de interação, sendo aprovando ou não o que está sendo veiculado ao curtir a 

postagem; ao escrever de fato sua opinião por meio de comentários; ao marcar 

amigos, como forma de inserí-los e torná-los parte no mundo da publicação; ao 

compartilhar em seu perfil publicamente ou por mensagens, manifestando sua real 

participação como parte do que está sendo divulgado ou pela simples vontade 

incorporar como parte de suas ideias e de quem é e indiretamente, a quer que queira 

ter acesso aos seus dados. É a partir da conquista desta manifestação espontânea 
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(orgânica) que as IES têm a possibilidade de difusão de sua marca: por meio do 

relacionamento de confiança com seu público. 

 Na sequência, são apresentadas as implicações práticas, resultantes dos 

dados auferidos nesta pesquisa. A primeira questão que deve ser levantada é que, 

independente do formato utilizado como comunicação visual em todas as redes 

sociais online do estudo, as publicações com maior número de interações mostraram 

ser decorrentes de assuntos que interferem na percepção do comprometimento e 

ética com seus clientes ao serem atestadas a qualidade e seriedade dos serviços 

oferecidos, seja por prêmios conquistados por acadêmicos, reconhecimentos do corpo 

docente e da própria Universidade por meio de rankings, de outras instituições, de 

ações em benefício da comunidade em que atua ou ainda, da sociedade. 

 No que se refere ao facebook, de modo específico, verificou-se que, embora 

não seja a rede social online mais utilizada pela faixa etária principal dos alunos-

clientes das universidades, mostrou-se com a maior quantidade de seguidores e 

interações, quando comparada ao Twitter e ao YouTube. Durante o período 

pesquisado, houve padrão na forma das postagens, em sua maioria com subtítulos e 

call-to-action (chamada para ação) direcionando ao site da instituição. Excetuaram-se 

postagens de vídeos do programa semanal “#VEMPORAÍ“ onde eram comunicados 

avisos, convites da IES e ainda, as postagens com publicações de fotos de 

acadêmicos (#FOTODASEMANA) entre outros onde optou-se por não ter conteúdo 

no site. 

 O relacionamento da IES com nodos e vínculos no modo público de 

visualização foi observado 475 vezes em interações no período pesquisado. Outro 

aspecto percebido foi o fato de que houveram poucas reações demonstradas se 

comparada ao número de seguidores. Para fins de análise de interesse do público 

pelo conteúdo, conquanto não seja administrador da página, há a hipótese de que 

para a identificação do número real de pessoas que visualizam as publicações 

estáticas e acompanham a página em seu feed de notícias seria a quantidade das que 

demonstram interesse pelo conteúdo e visualizam os vídeos. 

 Na análise das artes digitais por meio da fotoelicitação, percebeu-se a utilização 

em ocasiões específicas como vestibular, processo seletivo e feira de cursos. O perfil 

principal do público ingressante dos cursos presenciais nas universidades são alunos 

concluintes do ensino médio. No que tange a criação das artes digitais, nas postagens 

de divulgação do Vestibular de Verão houve uso de imagens de pessoas com faixa 
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etária aproximada a dos alunos concluintes de Ensino Médio e entre 20 e 30 anos. 

Cabelos coloridos, cabelo curtíssimo para mulheres e cabelos compridos para o 

homem, modernos e com atitude, em busca da identificação com seu público. Uso de 

fontes bold em palavras-chave direcionam a atenção do leitor ao contrastarem com 

outras informações em fonte normal. 

Com relação às fotos, quando correlacionadas a publicações com temáticas de 

atividades práticas de ensino, pesquisa e extensão em sua maioria foram feitas no 

momento em que aconteciam, sendo que grupos de acadêmicos, professores, 

comunidade, locais, atividades, equipamentos, estruturas, premiações puderam 

caracterizar-se como ícones do tema abordado. Ao contrário de quando feitos 

somente de alunos ou professores isolados do contexto abordado. No entanto, não 

interferiu no envolvimento de nodos e vínculos, que esteve mais associado à 

percepção de qualidade dos cursos, professores, iniciativas beneficentes à 

comunidade e do reconhecimento da qualidade de ensino da Universidade. A exceção 

foi a publicação com maior quantidade de interações onde utilizou-se o humor e 

“même da Gretchen” relacionado a situação das notas dos acadêmicos. 

 No que tange à rede social online Twitter, observou-se como padrão o fato de 

que todas as publicações possuem textos incompletos, com chamada de ação para o 

acesso ao website da Universidade a fim de complementar as informações, 

incentivando o leitor à navegação e expondo-o aos diferentes serviços oferecidos pela 

IES. Desta forma, as comunicações visuais, que se restringem a fotos, também se 

complementam no website pois seu significado em muitas postagens não se traduz 

de modo isolado do texto completo. Quanto às interações, com relação aos receptores 

das mensagens, são raras nesta rede social e quanto ao emissor, é inexistente. 

 Na análise dos dados auferidos na rede social online YouTube – Seção 

Clipping, observou-se a importância da parceria entre a Univali e canais de TV 

regionais com relação ao público da área de abrangência de cobertura. O conteúdo 

dos vídeos, ao trazerem assuntos e acontecimentos locais, expõem o trabalho, 

projetos científicos, de extensão realizado por professores e acadêmicos aplicados na 

prática. Por interferirem na realidade da comunidade onde a IES está inserida, a 

possibilidade de que a imagem emitida na comunicação do conteúdo, quando 

coerente com a realidade, seja recebida positivamente pelo receptor.  
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 Observando-se o meio de veiculação, esta seção do canal da Univali pode 

disponibilizar o acesso ao conteúdo a seus diferentes públicos, e ao contrário da TV, 

sem restrição de horários. 

 A partir desses resultados, pode-se trazer a importância das redes sociais 

online para as organizações, inclusive organizações de objetivo educacional. É uma 

forma efetiva de relacionamento com os consumidores e com a comunidade, e de 

certo modo, pode ser considerada uma opção mais acessível financeiramente do que 

outras mídias, além de gerar resultados mensuráveis e com alto engajamento. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

 Neste capítulo serão apresentadas as considerações finais deste estudo, que 

se destinou a identificar as ações de marketing de relacionamento em redes sociais 

online usadas pelas Universidades Comunitárias de Santa Catarina pertencente ao 

Sistema ACAFE, neste estudo representada pela Universidade do Vale do Itajaí – 

UNIVALI. Para tal, documentou-se as interações online motivadas pelas postagens, 

sejam elas comunicações visuais e/ou escritas nas redes sociais online Facebook, 

Twitter e Youtube durante três meses. A partir de suas partes constituintes, sendo 60 

postagens do Youtube, 315 postagens do Twitter (decompostos em 4.056 dados) e 

133 postagens do Facebook (decompostos em 3.192 dados) do perfil da IES, realizou-

se a fotoelicitação e o exame indutivo identificando-se padrões de significados 

existentes nas comunicações da Instituição de Ensino bem como de seus respectivos 

nodos e vínculos.  

 Com relação ao primeiro objetivo específico, ao analisar a frequência das 

postagens, verificou-se que a média é de 3,48 postagens ao dia do Twitter; 2,23 

postagens no Facebook e 0,66 no Youtube.  

 O perfil da Instituição no Twitter obteve resultados extremos sendo a rede com 

maior quantidade de publicações (313) e com a menor quantidade de interações 

manifestadas nas redes sociais em meio às pesquisadas, sendo retweet (0,096), 

curtidas (0,516) e mensagens diretas (0,070), demonstrando pouca geração de mídia 

espontânea por meio da rede analisada. Entre as características observadas do perfil 

da instituição, 100% das publicações são direcionadas (call-to-action) ao site (landing 

page). A página atualmente possui 6.083 seguidores. Em 2018, a rede obteve 

aumento no número de usuários no mundo, de 317 (2017) para 330, número baseado 

nas contas de usuários ativas, em milhões. (Fonte: Hootsuite e We are social, 2018). 

 Já na rede social online Facebook, houve uma quantidade menor de 

publicações (133) se comparada ao Twitter no mesmo período. Em contrapartida, foi 

a que obteve a maior quantidade de interações (média de 73,594 reações positivas 

por postagem (para publicações estáticas como foto e arte gráfica); 0,010 negativa 

por publicação (para publicações estáticas como foto e arte gráfica) e média de 

430,934 de visualizações para vídeos). Atualmente 88.376 pessoas seguem a página 

da UNIVALI. Em 2018, a rede social online obteve aumento no número de usuários 
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no mundo, de 1.817 (2017) para 2.167, número baseado nas contas de usuários 

ativas, em milhões. (Fonte: Hootsuite e We are social, 2018).  

 Com relação ao Youtube, no canal institucional da UNIVALI a média de 

visualizações das 60 publicações no período é de 40,101; média de “gostei” foi de 

1,406; e de “não gostei” 0,050, demonstrando também pouco envolvimento e mídia 

espontânea por meio da rede analisada. O canal atualmente possui 11.391 inscritos 

(pesquisado em 06/05/2018). 

 Em resposta ao segundo objetivo específico, a fotoelicitação pode 

complementar a análise realizada no primeiro objetivo, com relação a forma de 

comunicação das postagens e o envolvimento dos nodos e vínculos.  Observou-se 

que tanto no Twitter como no Facebook houve publicações contemplando destaques 

e reconhecimentos nas diferentes áreas de abrangência de atuação da Instituição, 

sendo elas, Ensino, Pesquisa e Extensão.  

 As postagens foram publicadas por meio de fotos, artes gráficas e vídeos. Com 

relação às fotos, em sua maioria ilustravam matérias, priorizando a presença de 

alunos e comunidade, quando se tratavam de projetos de extensão. As artes gráficas 

foram usadas em sua maioria para ilustrar campanhas publicitárias onde envolve-se 

captação de alunos com foco principal em Ensino Médio, sendo Vestibular e Processo 

Seletivo.  

 Complementando os dados com o terceiro e último objetivo específico, o 

envolvimento da Instituição com as interações dos seguidores nas redes Youtube e 

Twitter no período pesquisado e de acesso público foram inexistentes. No Facebook, 

houve um total de 344 interações em forma de curtidas, respostas de dúvidas ou 

direcionamento ao site. 

 Por fim, mesmo tendo atingido os objetivos deste estudo, cabe observar que a 

restrição de acesso às interações de alguns dos nodos e vínculos e o fato de que nem 

todos os seguidores das redes sociais do estudo manifestam suas percepções por 

meio de interações nas postagens, diminui a quantidade e detalhes de dados a serem 

analisados, podendo ser limitantes desta pesquisa. 

 Em um estudo complementar pode-se buscar desenvolver mais a interação, 

imergindo-se nos relacionamentos dos nodos ativos, vínculos e Instituição para 

ampliação da amostra dos dados qualitativos e quantitativos associados aos perfis 

socioeconômicos, comportamental e suas relações com a marca. Outrossim, 
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pesquisando-se todas as Universidades Comunitárias pertencentes ao Sistema 

ACAFE para fins de comparação de dados.  
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GLOSSÁRIO 

 

Alcance orgânico - Indica o número de pessoas que receberam qualquer publicação 

não paga de determinada página em suas telas. O alcance orgânico pode ser 

detalhado em viral e não viral. Viral: o número de pessoas que visualizaram qualquer 

conteúdo de sua página ou sobre a página na tela delas porque os amigos curtiram 

ou seguiram a página, se envolveram com uma publicação, compartilharam uma foto 

da página ou fizeram o check-in na página. 

Não viral: o número de pessoas que visualizaram qualquer conteúdo de sua página 

na tela delas. Isso não inclui quando amigos curtem ou seguem a página, se envolvem 

com uma publicação, compartilham uma foto da página ou fazem o check-in da 

página. (FACEBOOK, 2018) 

 

Branding - Método de gestão da marca por meio da influência da maneira como os 

consumidores percebem e desenvolvem o seu próprio entendimento daquilo que a 

marca é, sobre o quê e qual significado possui. Deste ponto de vista, a marca torna-

se quase sinônimo de todo o processo de comercialização de si mesmo. Chandler e 

Owen (2002 apud CARDOSO, p.19) 

 

Call-to-action – Palavras que estimulam o leitor, ouvinte ou espectador de uma 

mensagem de promoção de vendas a tomar uma ação imediata, como "Escreva 

agora", "Ligue agora" ou (na Internet) "Clique aqui". 

(http://www.businessdictionary.com/definition/call-to-action.html. Pesquisa feita em 

28.05.2018) 

 

Landing page – São páginas que possuem todos os elementos voltados à conversão 

do visitante em lead, oportunidade ou cliente.  

( https://resultadosdigitais.com.br/blog/leads/. Pesquisa feita em 28.05.2018). 

 

Lead - Lead é alguém que forneceu suas informações de contato (nome, e-mail, 

telefone etc.) em troca de uma oferta de valor no seu site (conteúdo, ferramenta, 

avaliação, pedidos sobre produto/serviço etc.). Um lead é uma oportunidade de 

negócio para uma empresa.  

( https://resultadosdigitais.com.br/blog/leads/. Pesquisa feita em 28.05.2018). 

http://www.businessdictionary.com/definition/call-to-action.html.%20Pesquisa%20feita%20em%2028.05.2018
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Nodos - atores sociais das redes sociais online. Podem ser pessoas, equipes, 

organizações, ideias, mensagens ou outros conceitos (KOZINETZ, 1994).  

 

Valência - Valor psicológico negativo ou positivo atribuído por uma pessoa a outra 

pessoa, evento, objetivo, emprego, objeto, resultado, etc., com base em sua 

atratividade para para o consumidor. 

(http://www.businessdictionary.com/definition/valence.html. Pesquisa feita em 

02.05.2018.) 

 

Vínculos - relações entre os atores sociais das redes sociais online. Exemplos 

incluiriam compartilhamento de informações, transações econômicas, transfe-rência 

de recursos, associações ou afiliações compartilhadas, relações sexuais, conexões 

físicas, compartilhamento de ideias ou valores, e assim por diante (KOZINETZ, 1994). 
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APÊNDICES 

 
 
 

APÊNDICE A – PROTOCOLO PARA COLETA DE DADOS 
 
 

 
Quadro 01 - Modelo para coleta de dados para fotoelicitação. 

 

       

 

 

  Imagem (foto, vídeo ou arte digital) 

  

  Mídia social –  

  Data – Horário -  

  Fotoelicitação:  

  Marketing de relacionamento:  

. Número de avaliações e média  

  de valência 

 

 

 

   Quadro 02 - Modelo para coleta de dados para o codebook do YouTube.  

 Título da Publicação 

 Data da Publicação 

 Data da Veiculação 

 Emissora de TV de veiculação do vídeo 

 Nome do programa onde foi veiculado 

 Valências: 

 Número de avaliações positivas 

 Número de avaliações positivas 

 Tempo de duração do vídeo 

 

 

  Quadro 03 - Modelo para coleta de dados para o codebook do Facebook.  

 

Data da Postagem 

Dia da Semana 

Horário da Publicação 

Título da Publicação 

Público-Alvo 

Call-to-action 

Comunicação Visual: 

Vídeo 
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Foto 

Arte Digital 

Valências: 

Reações Positivas 

Reações Negativas 

Nodos e Vínculos: 

Número de Comentários 

Respostas a Comentários 

Marcações em Comentários 

Número de Visualizações (para vídeos) 

Número de Reações Positivas a Comentários 

Número de reações negativas a comentários 

Compartilhamentos 

Comentários nos compartilhamentos 

Número de reações positivas no feed de contatos 

Número de reações negativas no feed de contatos 

Interação IES (respostas e compartilhamentos) 

Marcações compartilhamentos de perfis 

Comentários compartilhamento de perfis 

Reações Positivas comentários compartilhamento 

 

 

Quadro 04 - Modelo para coleta de dados para o codebook do Twitter.  

 

Data da Postagem 

Dia da semana 

Horário da Postagem 

Call-to-action 

Título da Publicação 

Público-Alvo 

Comunicação Visual: 

Vídeo 

Foto 

Arte Digital 

Valências e nodos: 

Retweetar 

Curtidas 

Mensagem Direta 

 

 


