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UM PROJETO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA



COMUNICAÇÃO PÚBLICA E INTEGRADA



COMO FUNCIONA

-Todas as matérias da Revista Poli são publicadas no Portal 
EPSJV/Fiocruz e nas redes sociais

- O Portal EPSJV/Fiocruz reúne informações institucionais, 
serviços e material jornalístico – TODAS AS PUBLICAÇÕES 

COM ACESSO LIVRE; PERIÓDICO CIENTÍFICO; CONTEÚDO DE 
REVISTAS JORNALÍSTICAS... 

-Centralidade da COMUNICAÇÃO PÚBLICA, associada à 
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL – reformulação do Portal, 

prioridade de conteúdo jornalístico na home
- Esforço de articulação entre conteúdo institucional e 

jornalismo público. Ex.: seção Dicionário da Revista Poli // 
Publicações EPSJV

- Reuniões de pauta coletivas para definição estratégica dos 
temas a serem abordados ou aprofundados na Revista, no 

Portal, no Repórter SUS



REVISTA POLI
-Existe há 12 anos (2008 – 2020)

-Periodicidade: bimestral (6 edições por ano)
- Tiragem: 12 mil exemplares

- Distribuição: majoritariamente institucional – ministérios; 
Conselhos (CNS, Conass, Conasems, Consed...); RET-SUS; Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 
Escolas Rurais (MST e outros movimentos); Bibliotecas 

universitárias e BiblioSUS + Assinantes (recente)
- Chega a 1000 municípios de todos os estados brasileiros 

(inclusive o Oiapoque!) e 15 países



REVISTA POLI

REPUBLICAÇÃO 
-Poli foi pensada também como esforço de alimentar uma 

rede de veículos comunicação pública e alternativa, 
aumentando a sua capilaridade

-Indicador de desempenho interno da instituição – meta:100 
matérias republicadas/ano (2019: 137)

- Exemplos de ‘parceiros’: Jornal e Agência Brasil de Fato; 
Instituto Humanitas Unisinos; Outras Palavras; Outra Saúde; 

Carta Maior; Portal Eco Debate; site Combate ao 
Racismo Ambiental, Agência Adital



REVISTA POLI
REDES SOCIAIS - presença da EPSJV é recente. A mais antiga é o facebook: 

reportagem da Poli com mais interação teve 89 mil compartilhamentos.
- Pandemia significou um aumento de visibilidade nas redes sociais, que 

pode impactar a Revista: salto de mais de 3.400 para 7.564 seguidores no 
instagram entre meados de março e meados de junho; inscritos no youtube

mais do que quadruplicaram;  no SoundCloud (conteúdo de áudio), o 
número de reproduções subiu de 361 para 5.397; Facdbook – 12 mil

POLI EM SALA DE AULA 
– usada como ferramenta pedagógica em sala de aula com frequência por 

professores da EPSJV e por demanda de outras instituições, incluindo os IFs
e programas de pós-graduação

- tematizada, junto com outros veículos de comunicação pública da Fiocruz, 
nas aulas da disciplinas de Comunicação e Saúde, do curso técnico de 

gerência em saúde integrado ao ensino médio da EPSJV, pelo qual a CCDE é 

responsável



REVISTA POLI
QUEM FAZ? 

- 2 jornalistas regulares responsáveis (edição colegiada) – André Antunes e Cátia
Guimarães

- Eventual contribuição de outro jornalista da equipe – Ana Paula Evangelista (redes 
sociais); Julia Neves (comunicação interna); Viviane Tavares (jornalismo ‘externo’)

- 2 designers (do setor): Maycon Gomes e José Luiz Fonseca
- 1 estagiária (do setor) – Bianca Bezerra

- 2 profissionais para mala-direta e distribuição (do setor) – Valéria Melo e Tairone
Cardoso

- 1 secretária (do setor) – Solange Santos

Outros profissionais do setor: Talita Rodrigues (coordenadora); Glória Amaral 
(revisora); Marcelo Paixão (designer) 

Conselho Editorial: CD EPSJV
Comitê Editorial – integrantes do CD: Alexandre Pessoa, Bianca Borges, Marise

Ramos, representantes do Grêmio



EDIÇÕES DE DESTAQUE

ESPECIAIS ELEIÇÕES EDIÇÕES DE ANIVERSÁRIO –
REFERÊNCIA: CONSTITUIÇÃO 



POLI 10 ANOS

http://www.poli10anos.epsjv.fiocruz.br/



POLI NA PANDEMIA

-Inversão da ordem da pauta: matérias são editorialmente 
‘fragmentadas’ para serem publicada semanalmente no 
Portal EPSJV/Fiocruz e depois são editadas para a Revista
- Esforço editorial para divulgação e valorização do SUS real –
se mistificações
- Esforço editorial de divulgação institucional SEM PREJUÍZO 
DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA a partir da atuação concreta da 
Fiocruz na pandemia. Ex.: Reportagem sobre Reconversão 
Produtiva
- Esforço editorial para valorização dos técnicos em saúde 
(no Portal EPSJV/Fiocruz e na Revista. Ex.: série de 
reportagens e policasts sobre a atuação dos diversos 
trabalhadores técnicos no combate à Covid-19, reproduzidas 
na forma de nota no Radar dos Técnicos da edição 70 da Poli; 
reportagem sobre o número de técnicos contaminados e 
mortos em serviço pela pandemia
- Esforço editorial de manter pautas sobre SAÚDE, 
EDUCAÇÃO e TRABALHO



POLI NA PANDEMIA

EDIÇÃO ESPECIAL 
35 ANOS DA 
ESCOLA 
POLITÉCNICA DE 
SAÚDE JOAQUIM 
VENÂNCIO



“não há qualquer neutralidade no projeto editorial seguido pela Poli ao longo 
desses (...) anos: ao tratar de saúde, está no campo das lutas progressistas do 

movimento sanitário, por uma saúde entendida como direito universal e 
dever do Estado, que só pode ser consolidada com a radicalização do seu 

sentido público; ao falar de educação, tem como referencial não só a 
convicção de que ela precisa ser pública, gratuita e laica, mas também a 

defesa de uma educação crítica e emancipatória (...); ao tematizar o trabalho, 
por fim, se coloca inequivocamente ao lado das pautas que buscam a 

organização coletiva e crítica dos trabalhadores na defesa dos seus direitos”.

Editorial da edição comemorativa dos 5 anos da Poli

COMUNICAÇÃO PÚBLICA: 
OBJETIVIDADE SEM NEUTRALIDADE
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OBRIGADA!


