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Ofício SCS 001 - 18/02/2021 

São Paulo, 18 de fevereiro de 2021. 

 

Prezados colegas: 

Em continuidade aos esforços para melhorar a divulgação em nossa unidade, 

lembramos que: 

 

- Eventos, chamadas de trabalhos e chamadas de publicações de nossa 

faculdade devem ser cadastrados no formulário 

https://www.fflch.usp.br/eventos. A equipe do Serviço de Comunicação Social 

revisa e publica os dados no site da FFLCH, nas redes sociais e no Boletim 

Acontece, que é fechado às sextas-feiras, ou no último dia útil da semana, às 

13h, com os eventos da semana seguinte; 

 

- Sugestões de pauta, tais como recebimento de prêmios, lançamentos de 

livros, participação de docentes e pesquisadores da FFLCH em iniciativas de 

destaque etc., podem ser enviadas para o e-mail comunicacaofflch@usp.br, 

com o assunto "sugestão de pauta"; 

 

- Para divulgar matéria publicada para a qual tenha sido fonte, o docente, 

discente ou funcionário pode enviar uma mensagem ao e-mail 

imprensafflch@usp.br; 

 

- O Serviço de Comunicação Social não divulga vagas de estágio.  O canal 

para divulgação de vagas na FFLCH é o https://estagios.fflch.usp.br/. Mais 

informações podem ser obtidas com o setor de estágios por e-mail 

(estagiosfflch@usp.br); 
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- Divulgações de pesquisas para trabalhos de iniciação científica, mestrado, 

doutorado ou pós-doutorado são feitas mediante pedido do orientador da 

pesquisa ou, em casos de pesquisas de outras unidades, com o aval da 

Assistência Acadêmica da FFLCH; 

 

- Pedidos de divulgação feitos por entidades, associações ou grupos não 

vinculados formalmente à universidade serão analisados individualmente e 

quando for o caso, submetidos à apreciação da Assistência Acadêmica ou 

Administrativa que decidirão a pertinência ou não da divulgação; 

 

-  Enviamos por e-mail notas de falecimento de membros de nossa comunidade 

(docentes, discentes e funcionários) e entendemos que notas de falecimento 

de familiares de docentes e funcionários devam ser divulgadas somente no 

âmbito do departamento/ área ao qual estejam vinculados. Da mesma forma, 

acreditamos que notas de pesar pelo falecimento de professores célebres de 

outras unidades ou universidades devam ser divulgadas pelo departamento / 

área afim; 

 

- As Comissões de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Cultura e 

Extensão receberam acesso ao sistema de listas para divulgarem diretamente 

seus conteúdos, sem a necessidade de intermediação do Serviço de 

Comunicação Social, 

 

-  Evitamos o reenvio de mensagens que já possam ter sido recebidas por 

todos, encaminhadas pela Reitoria da Universidade. 

 

Certos de contar com a colaboração de todos, agradecemos. 

 

Atenciosamente, 

Paulo Martins 
Diretor 

 


