A ciência

do laboratório
para a sociedade

A USP conta com um complexo de veículos de comunicação que dá
visibilidade a toda produção intelectual gerada dentro da Universidade,
promovendo o diálogo entre a comunidade interna e externa.
Pesquisador
O pesquisador da USP tem nas mídias
universitárias um importante canal mediador
para seu trabalho chegar à sociedade.

Serviço de
comunicação
das unidades

Assessoria
de imprensa
Desenvolve ações de
comunicação ligadas à
Reitoria e aos órgãos da
Administração Central.

São os profissionais de
comunicação que fazem a
ponte entre o pesquisador
e as Mídias SCS/USP.

Superintendência de
Comunicação Social

Mídias
SCS/USP

Jornal da USP
TV USP
n Rádio USP
n Revista USP
n Portal da USP
n Boletim da Agência USP de Notícias
n Portal de Eventos
n Redes sociais

Guia de

Reitor
Marco Antonio Zago

comunicação

Vice-Reitor
Vahan Agopyan

n
n

Pró-Reitor de Pesquisa
José Eduardo Krieger

das Mídias SCS/USP

Pró-Reitor de Graduação
Antonio Carlos Hernandes

Ferramenta para facilitar o fluxo da divulgação
científica das Unidades de Ensino e Pesquisa para
os veículos de comunicação da SCS/USP

Pró-Reitora de Pós-Graduação
Bernadette Dora Gombossy
de Melo Franco
Pró-Reitora de Cultura e
Extensão Universitária
Maria Arminda do Nascimento
Arruda

Superintendência de
Comunicação Social

Mídias audiovisuais
e radiodifusão

Mídias on-line
e redes sociais

Mídias
impressas

Oferece informações
sobre a Universidade de
forma ágil e eficiente
por meio das novas
ferramentas tecnológicas.

As publicações tratam as
informações em destaque
na Universidade por meio
de textos mais extensos
e elaborados.

Suas programações são
voltadas para a área
educativa. Debatem temas
de interesse geral, com
espaço para a prestação
de serviços.

Superintendente
Marcello Rollemberg
Mídias Audiovisuais
Pedro Ortiz
Mídias Impressas
Roberto Carlos Gomes de Castro
Mídias On-line
Marcia Blasques
Radiodifusão
Celso dos Santos Filho

Grande imprensa
Recebe as informações das Mídias SCS/USP,
avalia a sua pertinência e a formata de
acordo com a linha editorial jornalística de
cada veículo. Ao publicar, dá visibilidade à
produção e aos serviços da Universidade a
milhares de cidadãos. O movimento inverso
também ocorre. A partir de temas em
evidência nos veículos externos, as Mídias
SCS/USP se pautam para elaboração de
matérias e reportagens.

Sociedade
Por meio das Mídias SCS/USP,
toda a produção científica
da Universidade chega
ao dia a dia das pessoas.
A comunicação social é
primordial neste diálogo
USP—sociedade.

Relações Públicas, Marketing
e Publicidade
Lupercio Tomaz

Assessoria de
Imprensa
Coordenação
Adriana Cruz

Realização
Divisão de Relações Públicas,
Marketing e Publicidade
Chefe de Divisão
Lupercio Tomaz
Planejamento editorial
Ivanir Ferreira
Equipe
Cristiane Pradella
Ivanir Ferreira
Evanize Alves da Silva
Thais Helena dos Santos
Verônica Lopes
Superintendência de
Comunicação Social
Rua da Praça do Relógio, 109
Bloco L - 5º andar
05508-050
Cidade Universitária - Butantã
São Paulo - SP
Tel: (11) 3091-4806
E-mail: marketingccs@usp.br
Site: www.scs.usp.br

2015
Pró-Reitoria de Pesquisa
Superintendência de Comunicação Social

Como divulgar nas Mídias SCS/USP

Confira algumas dicas e entre em contato diretamente com a redação de jornalismo. Pesquisadores e funcionários podem enviar sugestões de pauta para todas as mídias.

Eventos

Canal direto
A Universidade tem um canal
direto para enviar informações
e sugestões de pauta aos
veículos da Superintendência de
Comunicação Social da USP.
Contato:
Antônio Carlos Quinto
E-mail: agenusp@usp.br
Telefone: (11) 3091-4476

Envie as informações para as mídias com 15 dias de antecedência
do início do evento ou da data da inscrição com os seguintes itens:
n
n

n
n
n
n

Título e descrição do evento
Responsável (unidade,
órgão, palestrante)
Público ao qual é voltado
Forma de inscrição
Valor ou gratuidade
Data e horário

n
n
n

n

n

Imagens e gráficos

Pesquisas
e projetos

Workshops, congressos, cursos, palestras, agenda
cultural e lançamento de livros

n

Para divulgar pesquisas e projetos,
não há prazo específico, basta
entrar em contato com a redação da
mídia na qual quer ver divulgada a
pesquisa para pautar a reportagem,
ou enviar um texto por e-mail com
resumo da pesquisa ou projeto a
ser divulgado, com os contatos das
fontes a serem entrevistadas.

Local e endereço
Link para programação
Telefone e e-mail da
organização
Telefone e e-mail do
pesquisador responsável
Site do evento

n
n

n

n

n

Identidade visual

Envie as imagens e fotos em seu aspecto original, sem
manipulação de softwares
Formatos recomendados: JPG, TIF, PNG ou PSD
As fotos não devem estar inseridas em softwares nos formatos
PPT, PDF ou DOC
Qualidade: mande com o máximo de qualidade e tamanho
possíveis, considerando o mínimo de 300 dpi de resolução
No caso de gráficos e tabelas envie o arquivo original onde
foram formatados (PPT, DOC, XLS, etc.)
No caso de fotografia, envie o crédito (nome) do autor da foto

Saiba como utilizar os
símbolos da Universidade
para fazer a aplicação
correta em seus materiais
de ensino e pesquisa e
de apresentação pessoal.
Acesse o site e baixe
os arquivos oficiais no
endereço:
www.scs.usp.br/identidadevisual

Cecília Bastos/Jornal da USP

ESPECIFICIDADES E CONTATOS DAS MÍDIAS USP

Boletim da
Agência USP de Notícias

Portal da USP

Jornal da USP

Revista USP

Diário

Semanal

Trimestral

Diário

TV USP

Rádio USP
Diário

O Boletim da Agência chega a mais
de 6 mil endereços eletrônicos,
principalmente para jornalistas
da grande imprensa. A Agência e
o Portal da USP compartilham a
produção de notas sobre os eventos
da Universidade.

Eventos divulgados pelo Portal da
USP também são disponibilizados na
página USP Eventos (www.eventos.
usp.br). A relação de eventos da
página é enviada semanalmente a
toda a comunidade USP.

Além de espaços tradicionais de
matérias e reportagens, o Jornal da USP
possui uma área aberta à publicação
de artigos com análise de temas
cotidianos. As sugestões de pauta
devem ser enviadas até quarta-feira e o
artigo passa por avaliação editorial.

O Conselho Editorial escolhe os autores
da seção “Dossiê”. Para as demais seções
(“Textos”, “Livros” e “Arte”), o material
pode ser enviado espontaneamente e
poderá ser publicado após análise do
conselho. As normas de envio estão
disponíveis no site da revista.

Sua produção é composta por
programas de entrevistas, reportagens,
revistas eletrônicas, debates,
interprogramas, documentários e
programas especiais. Os pedidos de
divulgação das unidades são avaliados
semanalmente.

Informações sobre os acontecimentos
da USP e entrevistas com pesquisadores estão na programação da Rádio. O
Departamento de Jornalismo funciona
das 6 às 20 horas e as entrevistas são
feitas por telefone, ao vivo ou gravadas
previamente.

Antônio Carlos Quinto
agenusp@usp.br
(11) 3091-4476

Luiza Caires
usponline@usp.br
(11) 3091-4416

Roberto Castro
rccastro@usp.br ou
jornausp@usp.br
(11) 3091-1530

Francisco Costa
revisusp@edu.usp.br ou
revistausp@edu.usp.br
(11) 3091-4403

Pedro Ortiz
(11) 3091-5039
phortiz@usp.br
Fabiana Mariz
(11) 3091-4101 / fmariz@usp.br

Paulo Capuzzo ou
Silvana Pires
pcapuzzo@usp.br ou
radiousp@usp.br
(11) 3091-8931 / 3091-8929

www.usp.br/jorusp

www.usp.br/revistausp

www.radio.usp.br

Distribuição nas unidades de ensino
e pesquisa, em órgãos públicos e
principais redações da grande imprensa

Distribuição nas principais livrarias de
São Paulo

Canal Universitário (CNU):
NET e Vivo TV

www.usp.br/agencia

www.usp.br

Um convênio com a Agência Estado
permite a redistribuição dos boletins
para todos os seus assinantes

Para conhecer o assessor de comunicação da sua unidade, acesse o endereço:
www.usp.br/imprensa — no botão Imprensa: lista dos assessores

IPTV USP: www.iptv.usp.br

São Paulo: FM 93,7 MHz
Ribeirão Preto : FM 107,9 MHz

Observação:
Todo material que chegar às mídias da SCS passará por análise editorial, não havendo, assim, a garantia de sua publicação.

