UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Assistência Técnica Acadêmica
Of. FCF.ATAC/010/2021
ACF

São Paulo, 27 de abril de 2021.

A diretoria da Faculdade de Ciências Farmacêuticas vem, por meio desta, apresentar o
Grupo Produtores da Comunicação Científica da FCF e designar a Profa. Dra. Camila Manoel Crnkovic
como sua Coordenadora.

Grupo Produtores da Comunicação Cientifica da FCF
Objetivo: Promover as atividades desenvolvidas na Faculdade de Ciências
Farmacêuticas da USP, nas áreas de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão, através da produção de
materiais de divulgação nas redes sociais da FCF.
Proposta: A divulgação científica é um importante instrumento de comunicação. Além dar
visibilidade às pesquisas e atividades da Faculdade, a divulgação científica tem o potencial de contribuir
com transformações positivas na sociedade. Para que a divulgação científica seja efetiva, faz-se
necessário o desenvolvimento de materiais que comuniquem de forma clara, criativa e interessante o
conteúdo a ser divulgado. Propomos criar um grupo de voluntários que, com o apoio da Comunicação
Institucional, desenvolverão materiais relevantes de divulgação científica sobre as atividades, produções e
conquistas da FCF. Aos voluntários serão emitidos certificados de participação para que possam utilizar
como Horas de Atividade Acadêmicas Complementares. É também uma oportunidade para os voluntários
de fazer parte da uma rede de divulgação científica e desenvolver habilidades fundamentais de
comunicação.
Como funcionará: Os voluntários deverão se inscrever por meio de formulário. Serão
feitas reuniões semanais onde as atividades apresentadas pelos Embaixadores da Comunicação, ou
ainda outras necessidades levantadas pela equipe, serão compartilhadas com os voluntários. Para cada
atividade será designada uma Força-Tarefa de aproximadamente quatro pessoas para desenvolver e
produzir o material de divulgação de forma mais adequada para o tema. Poderão ser trabalhadas
pesquisas, premiações, eventos, atividades e temas de interesse da comunidade como um todo, ligados
diretamente à área das Ciências Farmacêuticas ou que seja de interesse da Comunidade, no geral. Todo
o trabalho será acompanhado pela Coordenadora e aprovada pelos docentes/pesquisadores/orientadores
responsáveis por cada tema, antes de ser enviado para a Comunicação Institucional para publicação nas
redes sociais.
Quem pode ser um Produtor da Comunicação Científica: qualquer funcionário,
docente, pesquisador, aluno ou ex-aluno ligado à FCF ou a qualquer Unidade/Órgão da USP que se
identificar com a proposta e tenha disponibilidade para as atividades do Grupo.
Quaisquer dúvidas podem ser sanadas diretamente com a Equipe de Comunicação.
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