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Introdução

A área de Comunicação Institucional e Imprensa da Poli realiza atividades que visam 

tornar públicas as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Escola Politécnica da 

USP, bem como as decisões e ações administrativas que corroborem para o 

cumprimento da missão da Universidade de São Paulo e da Escola.

A área divulga para a sua comunidade interna informações de interesse comum e 

pertinentes às diversas áreas das engenharias.

O equipe da Comunicação e Imprensa está apta a atender às demandas divulgativas da 

comunidade interna e oferecer um serviço de divulgação à altura da qualidade das 

demandas mantendo a transparência ativa.



Quem somos

Nossa equipe é formada por uma jornalista, uma

especialista em gestão de comunicação organizacional

e duas estagiárias.

Amanda Rabelo

Rosana Simone 

Estagiárias:

Beatriz Carneiro

Letícia Cangane



O que fazemos

Nossa equipe atua em Comunicação Interna e Externa.

■ Internamente, promovemos ações para favorecer a 
circulação das informações sobre as atividades de 
alunos, professores e funcionários, bem como linhas 
de pesquisas, decisões administrativas e eventos, e 
demais assuntos pertinentes a comunidade 
politécnica.

■ Externamente, no relacionamento com a imprensa, 
atendemos as solicitações de jornalistas, e mantemos 
atualizado um mailing de profissionais da área, para 
divulgarmos releases que possam ser de interesse de 
toda a sociedade.



VEÍCULOS DE 
COMUNICAÇÃO
da Poli-USP



Comunicação 
Interna

boletins 
informativos

■ Poli Informa
O PoliInforma é uma publicação semanal, produzida

e editada pela nossa equipe, que seleciona as

informações, produz textos e os edita. Se destina a

divulgar notícias da Poli e comunicados de

interesse de seus docentes, alunos e funcionários.

■ Poli Eventos
O informativo PoliEventos é uma publicação

semanal, produzida e editada pela nossa equipe,

que compila todos os eventos programados para a

semana seguinte a sua publicação que acontece

todas as sextas-feiras. Se dest ina a divulgar

exclusivamente eventos para facilitar os

agendamentos das preferencias de seus docentes,

alunos e funcionários.

■ Poli Clip
Esta publicação com edição mensal reúne todas as

publicações, que foram possíveis de se captar,

publicadas na mídia de massa que citaram o nome

da Poli, seus professores e alunos.



Comunicação 
Interna

TV Poli
Esta mídia está disponível nas portarias dos 

prédios da Poli, e exibe as chamadas para as 

notícias do site da Escola. A finalidade é 

aumentar a circulação de informações para 

toda a comunidade interna.



Comunicação 
Interna

página de 
comunicados 
internos

Criamos uma área no site para publicarmos 

informações de interesse da comunidade 

politécnica, e também aquelas de outras 

unidades da USP ou organizações externas. 

Este material fica disponível na página 

https://www.poli.usp.br/comunicados-internos

https://www.poli.usp.br/comunicados-internos


Comunicação Externa

site

■ Área de Notícias do Site

Exibe em destaque as notícias 
produzidas pela equipe de 
comunicação. Publicamos 
notícias sobre pesquisas, 
eventos e premiações, entre 
outros temas ligados às ações 
da comunidade politécnica.

■ Poli na Mídia

Neste espaço divulgamos as 
notícias veiculadas na imprensa 
que tiveram contribuição de 
professores e pesquisadores da 
Poli, bem como os artigos que 
os mesmos tenham interesse 
em publicar na página da 
Escola. Mensalmente 
divulgamos uma newsletter com 
todas as notícias do referido 
mês.



Comunicação Externa

mídias sociais

Facebook

Twitter

Instagram 

LinkedIn

Flickr

Youtube

https://www.facebook.com/politecnicausp/
https://twitter.com/EPUSP
https://www.instagram.com/poliusp/
https://www.linkedin.com/school/escola-polit%C3%A9cnica-da-usp/
https://www.flickr.com/photos/poliusp/albums
https://www.youtube.com/user/escolapolitecnica


Comunicação Externa

veículos de 
imprensa e 

Jornal da USP

Nossa equipe está à 
disposição para receber 
solicitações de divulgação, 
produzir material de 
divulgação (press release) e 
oferecer aos veículos de 
imprensa mais adequados.

O nosso contato com o Jornal 
da USP nos permite sugerir 
fontes e pautas para que 
sejam veiculadas em seus 
programas e portal.

Há também a possibilidade de 
enviar artigos de opinião para 
serem publicados no Jornal da 
USP.



Comunicação 
Institucional

■ Materiais gráficos

Criamos layouts de materiais gráficos a 

serem utilizados em eventos da escola 

e também para divulgação de conteúdo 

institucional.

■ Integridade da marca Poli-USP

Monitoramos o uso/aplicação da 

representação gráfica do nome da 

instituição.



Como solicitar divulgações 

Para divulgar eventos, premiações, concursos, cursos, estágios, um 

resultados de pesquisas ou quaisquer outros assuntos de interesse da 

comunidade politécnica, uspiana e também para a mídia aberta, 

entre em contato pelo e-mail comunicacao.poli@usp.br ou pelos telefones

3091-5780 e 3091-5295 (que também atende via WhatsApp).

mailto:comunicacao.poli@usp.br
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