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- Atividades já definidas no calendário:  ;45 dias
- Atividades fora do calendário: ;15 dias

     Os prazos, tanto para entrega das informações 
como para início das divulgações, precisam ser 
seguidos para termos tempo hábil para produzir o 
material, bem como divulgar com a antecedência 
adequada.  Pedimos que todo mater ia l  e 
informações sejam enviadas à equipe de 
comunicação obedecendo os prazos  abaixo:

     Se a equipe de criação precisar elaborar e criar as 
artes para divulgação, pedimos que esses prazos 
sejam acrescidos de  para termos tempo 7 dias
s u fi c i e n t e  p a r a  a  c r i a ç ã o  d a s  m e s m a s , 
principalmente para atividades que não estão em 
nosso calendário. 

     Todas as informações sobre o evento deverão ser 
encaminhadas para o e-mail da comunicação, 
comunica@acvm.org.br, contendo:

- Nome do evento;

- Informações completas e acertadas;
- Contato do responsável;

- Imagens a serem utilizadas;
- Data;

     Este manual foi criado para orientar a todos que estiverem a frente de alguma 
atividade da ACVM -  como Retiros Espirituais, Retiros de Aprofundamento, Retiros 
Inacianos, Cursos, Festas ou qualquer outra atividade que necessite da equipe de 
comunicação e nossos recursos de propaganda e criação -  em relação aos prazos 
e informações necessárias para a adequada divulgação dos eventos em nossas 
mídias: site, Facebook e Instagram.

      Quando a arte de um evento ou atividade não for 
produzida pela equipe de comunicação, será 
necessário o envio de peças de acordo com a mídia 
que irá divulgá-la. Veja ao lado as especificações para 
cada mídia e suas peças.

     A equipe de comunicação coloca-se a disposição 
para colaborar na elaboração e criação das artes para 
as atividades da ACVM, quando seguidos os prazos 
já citados. 
   Nós temos a preocupação de manter uma 
identidade visual padrão em todas as postagens, 
assim, toda arte que não for criada pela equipe de 
comunicação, estará sujeita a avaliação prévia e 
alterações para adequação caso sejam necessárias. 
    No que diz respeito ao uso das logos oficiais da 
ACVM o cuidado tem que ser maior. Podemos enviar 
as logos atualizadas caso seja necessário. Para isso 
basta solicitá-las pelo e-mail da equipe de 
comunicação.

-  (2 peças*)Facebook
Capa do evento: 1920 x 1080 pixels (16:9);

Capa do evento: 1920 x 1080 pixels (16:9), podendo 
ser a mesma do Facebook.

-  (1 peça*) Instagram

- (1peça)Site 
Linha do tempo: 1080x1080 pixels (1:1)

Linha do tempo: 1200 x 630 pixels (2:3) ou 1080 x 
1080 pixels (1:1)

 * As quantidades especificadas são o mínimo, 
podendo enviar mais peças para divulgação, 
respeitando sempre as dimensões.

Ânimo e generosidade!
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