
TESE PARA O CONGRESSO DA UNIFESP 

O JORNAL COMO MATERIALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO CAMPUS 

DIADEMA 

  

RESUMO: A presente tese refere-se à necessidade de criar estratégias de 

comunicação eficientes no campus Diadema, que não sejam engessadas em redes 

sociais e/ou listas de e-mails. Uma proposta é a implementação de um jornal impresso, 

feito por membros das diferentes categorias, que trate de processar e integrar todas as 

informações do campus. 

  

A ineficiente comunicação no campus Diadema 

Dentre os campi da UNIFESP, Diadema apresenta um dos cenários menos resolvidos 

e mais distantes de consolidação, sobretudo em termos de uma edificação própria e 

figura social no município. O campus é fragmentado em cinco unidades, o que traz 

grandes prejuízos para os estudantes como desarticulação política, grande gasto de 

tempo para transporte entre as unidades, convivência segregada e falta de 

comunicação. A falta de comunicação existe por um fluxo de informações 

extremamente ineficiente no campus: as informações do NAE, Secretaria e Diretoria 

Acadêmica (que mais chegam aos estudantes), por exemplo, ficam engessadas em 

pequenas listas de e-mails e publicações na rede social Facebook, mesmo que o 

esforço das publicações nas redes sociais, muitas vezes de assuntos que nem são 

ligados a esses servidores, seja plausível. Apesar da grande representação dos 

veículos e redes sociais da Internet no cotidiano das pessoas, o Facebook não 

configura uma rede de informações integradas, já que é linear (as informações são 

passageiras, descartáveis e postadas ao longo de uma linha do tempo). Mesmo as 

listas de e-mails são ineficientes em alguns aspectos da comunicação, pois estão na 

lógica da reprodução de muitas informações pontuais fragmentadas em muitos e-mails. 

Muitas vezes, a veiculação de acontecimentos importantes se resume a postagens no 

Facebook.  

 

 



Um cenário melhor para a comunicação no campus 

Dessa forma, o problema de comunicação e fluxos de informações existe pela falta de 

uma base que congregue e até integre as informações, e que não seja extremamente 

viciada em redes sociais e demais veículos da internet. Se uma instância do campus se 

voltasse para o processamento e integração das tantas informações de um campus 

precário que passa por um detalhado planejamento, e que pudesse materializar essas 

informações nas várias unidades do campus, o fluxo de informações seria mais 

eficiente - à medida que seria tanto um complemento, como uma alternativa aos que já 

existem – e daria mais fôlego para a comunicação. 

 

Jornal da UNIFESP Diadema: uma solução material 

Uma medida a ser institucionalizada no campus, que contemplaria as demandas 

supracitadas, é um jornal impresso do campus Diadema, organizado e escrito por 

membros das diversas categorias – discentes, docentes e técnicos – com possível 

incentivo financeiro, e.g., via Bolsa de Introdução à Gestão (BIG) do Núcleo de Apoio 

ao Estudante (NAE), o que ajudaria os estudantes já prejudicados com as atuais 

limitações dos Programas de Auxílio e Permanência. Nas unidades do campus, muitas 

informações e análises sobre diversos temas são bem transmitidas por meio do jornal 

“Entrementes” da Reitoria, mesmo que sejam de questões que não tem relação direta 

com esta comunidade, mostrando a eficiência de um veículo impresso com 

informações processadas e integradas. O jornal significa um fôlego ao fluxo de 

informações de múltiplas naturezas: oportunidades de estágio/IC; cenário e questões 

políticas do campus; manutenção de espaços físicos; projetos de Extensão; datas de 

reuniões das mais diversas instâncias acadêmicas e administrativas, entre outros, e 

pode ser o fio condutor da melhoria de uma comunicação atualmente defasada.  

 

 

 

 

 



Assinantes: 

NOME SIAPE / Nº MATRÍCULA FUNÇÃO 

 Analy da Silva Barbosa Cintra 

de Souza 

7067956   Discente 

 Daniela Inácio 7085126  Discente  

 Mariana de Souza Cruz  7085174 Discente  

 Marina Bernardini 7070119   Discente 

 Juliana Bizarri Souza 7085092  Discente  

 Yasmin Cosme Lima 7068455   Discente 

 Renan Francato Bertolucci  7084656  Discente 

 Rachel de Fátima Bertolani 

Menezes 

 7094045  Discente 

 Danilo Rodrigues Ruas 7063676   Discente 

Rafael Uchidomari de Sousa 7084649 Discente 

Lais Assumpção Shindo 7085207 Discente 

Reinaldo Takanori Kuriki 7078792 Discente 

Ângelo César Souza Abreu 7087526 Discente 

Giovani Mieto Foltran 20541828 Tecnico Administrativo em 

Educação 

Bárbara Cristina Alves Nunes 7069710 Discente 

Camila Carla Cordeiro 7077992 Discente 

Lídia Miho Sekiya 7084592 Discente 

Júlia Yumi Inomata 7084582 Discente 

Giovana de Miranda 

Guimarães Silva 

7078980 Discente 

Eduardo Osti Marinho de 

Moura 

7094266 Discente 

Livia Braga de Oliveira 7070117 Discente 

Lucas Vinicius Lopes de 7087772  Discente 



Souza 

Carlos Lucio Romano Neto 7068498 Discente 

Gustavo Pina 7056227 Discente 

Filipe Del Velchio 7055846 Discente 

Leonardo Ruivo 7057101 Discente 

Theo Moises 7055986 Discente 

Nathalia Nunes 7061299 Discente 

Tayná Juliane Magalhães 7093413 Discente 

Giuliana Araujo de Mello 7085135 Discente 

Natalia Tomé Domingos 7084640 Discente 

Carina Pazini Cavalcante 7078576 Discente 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 


