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Introdução: O Jornal Nosso Câmpus, da Faculdade de Ciências e Letras de Assis, foi criado, em 
2005, como projeto individual. Após seus dois primeiros anos, vinculou-se ao projeto Núcleo 
Integrado de Comunicação da Unesp/Assis, o qual inclui a produção da TV Unesp e a 
programação de rádio, na Unidade. Durante cinco anos, o jornal foi apresentado na forma 
impressa. No ano de 2011, contudo, o periódico adotou formato on-line, sendo publicado em site 
vinculado ao da Unesp/Assis. Objetivos: O periódico, que conta com o apoio da Proex, tem como 
objetivo a divulgação, entre a comunidade interna e externa, de informações sobre as atividades 
acadêmico-centíficas, culturais e administrativas realizadas pelos docentes, discentes e 
funcionários, destacando sempre os projetos desenvolvidos na área de Extensão. Métodos: O 
jornal Nosso Câmpus tem sido elaborado sob eixo editorial que compreende cinco pontos 
basilares: 1º - Elaboração dos textos pautada pelos conceitos que envolvem o gênero 
‘Reportagem’, contextualizando, ambientando, humanizando e detalhando os acontecimentos 
reportados; 2º - Manutenção do equilíbrio entre o espaço disponível e as matérias tratadas, em 
razão quer das condições de aprofundamento de um assunto, quer do número de matérias 
publicadas sobre cada curso da Unidade e sobre os três segmentos que compõem a Universidade; 
3º - Redação de textos híbridos calcados, ao mesmo tempo, em boa apuração, conhecimento 
gramatical, concatenação das ideias, definição do tom, ciência da angulação e ainda voltados a 
prender a atenção do leitor; 4º - Tratamento atraente das matérias na medida do possível, por meio 
de exercícios constantes de redação; 5º - Reserva de espaço aos projetos e atividades de 
Extensão, realizados por docentes e alunos do Câmpus.Ao longo da existência do jornal, os seus 
coordenadores, juntamente com os alunos que o integraram, investiram em alterações 
relacionadas ao layout, suporte-mídia – publicado quer em papel reciclado, quer na forma digital. 
Resultados: São beneficiados pelo projeto, primordialmente, os membros que compõem os três
segmentos universitários, compostos na Unidade por aproximadamente 135 docentes, 2.190 
alunos (graduação e pós-graduação) e 178 funcionários, e a comunidade externa, composta por 
administradores de órgãos públicos municipais. Outro ponto que merece destaque é a exigência da 
participação de alunos na qualidade tanto de bolsistas quanto de voluntários, nas atividades do 
projeto. Além de envolverem-se na produção técnica e mensal do periódico, esses alunos devem 
empenhar-se em atividades de coleta e apuração de dados e informações que permitam às 
matérias produzidas se distanciarem da forma release, muito própria de jornais institucionais, 
humanizando, assim, a informação. 
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