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Introdução: Em um mundo globalizado e informatizado, faz-se necessária, no contexto 
universitário, a presença de um veículo de informações que dê conta de cobrir os principais 
eventos, projetos, pesquisas e premiações, que vêm acontecendo na Universidade. O Notícias 
Ibilce vem, desde 1998, cumprindo esse papel, divulgando para a imprensa e para a comunidade 
interna e externa ao câmpus universitário os principais acontecimentos, tanto por meio do jornal 
impresso, como também por um informativo digitalizado, além de notícias on line no site do 
Instituto, disponíveis em <http://www.ibilce.unesp.br>. Objetivos: O projeto tem como objetivos 
divulgar pesquisas e projetos de diferentes naturezas que se dão no âmbito da Universidade, 
promovendo o conhecimento e o reconhecimento da Instituição interna e externamente; cuidar da 
imagem e da promoção da Universidade frente aos diversos segmentos da sociedade; e aumentar 
o sentimento de pertencimento de todos os integrantes da comunidade interna ao Instituto. 
Métodos: O projeto é desenvolvido no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE), 
pela equipe do Notícias Ibilce, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão Universitária da 
Universidade Estadual Paulista (UNESP). A prática de desenvolvimento do jornal se dá 
basicamente da seguinte forma: Os integrantes do jornal, alunos de diferentes cursos do câmpus, 
bolsistas e voluntários, participam de uma reunião semanal com a editora responsável pelo veículo. 
Nessa reunião, a equipe leva ideias e discute a pauta para o informativo impresso e on line. Os 
estagiários ficam encarregados de realizar as entrevistas, redigir as matérias, fotografar e enviar 
todo o material à assessoria de imprensa do Instituto, cumprindo um deadline. As matérias são 
revisadas pela equipe. As que compõem o informativo impresso são diagramadas e enviadas para 
a gráfica. As demais são publicadas no site do Instituto. O informativo já é redigido de acordo com 
a Nova Ortografia da Língua Portuguesa. Resultados: Além de servir como veículo de informação 
para a comunidade interna ao Instituto, o informativo também serve como uma ponte, que 
aproxima a comunidade externa do meio universitário, por meio da divulgação de eventos, projetos 
de extensão, resultados de pesquisas científicas, além de muitas outras informações sobre aquilo 
que acontece na UNESP. Muitas vezes, a divulgação dessas notícias do meio acadêmico tomam 
proporções bem maiores, quando chegam a outros veículos de informação. Muitas matérias 
divulgadas pelo Notícias Ibilce, acabam servindo de inspiração e insumo para outras feitas pela 
imprensa local, como a TV TEM, Diário da Região e Bom Dia e permite a divulgação do 
conhecimento de forma mais abrangente. 
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