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INTRODUÇÃO 
 
O projeto de extensão Jornal Comunitário Voz do Nicéia, produzido pelos alunos de Comunicação 
Social: Jornalismo da Unesp de Bauru, objetiva a mobilização social e o envolvimento da 
comunidade nas soluções dos problemas comuns, além do reconhecimento social dos cidadãos 
beneficiados pela publicação.  
O exercício da responsabilidade social faz do projeto uma atividade essencial para a formação 
profissional, pois possibilita aos estudantes a oportunidade de praticar a profissão de forma 
efetiva, além de criar a possibilidade de os moradores se envolverem e participarem da 
elaboração do projeto e das melhorias no bairro.  
 
OBJETIVOS 
 
O projeto tem como objetivo tornar públicos assuntos de interesse da comunidade por meio do 
contato direto com os moradores, que hoje já reconhecem o respeito que o jornal tem por eles e 
sua importância para a visibilidade das questões relativas ao bairro. Além disso, é uma ferramenta 
com potencial para mobilizar a população envolvida e prestar serviços aos moradores. 
   
MÉTODOS 
 
A principal diferença na produção do jornal comunitário é que os moradores do bairro participam 
ativamente da escolha dos assuntos a serem tratados no periódico por meio de reclamações e 
sugestões de temas. Ou seja, o Voz do Nicéia usa métodos e técnicas jornalísticos convencionais, 
mas sempre com uma visão social e sem fins comerciais.  
A metodologia do Projeto visa inserir os alunos em todas as fases de produção do jornal, sendo 
elas o planejamento gráfico-editorial, a coleta e a apuração dos dados junto à comunidade, a 
redação das matérias, a edição do jornal, a impressão e a distribuição deste no bairro, quando o 
estudante entra em contato diretamente com seus leitores, deixando o jornal de casa em casa.  

 
RESULTADOS 
 
O jornal contribui para maior aproximação entre o poder público e os moradores, dá voz à 
população e em consequência acelera eventuais processos de melhoria de serviços e 
infraestrutura para o bairro. Desde que o Projeto começou suas atividades, no ano de 2009, muita 
coisa mudou no Jardim Nicéia. As condições de vida eram difíceis, não havia um Centro 
Comunitário, as ruas não eram asfaltadas, o poder público e as secretarias municipais não davam 
a devida atenção à comunidade. A chegada do jornal colaborou para informar as autoridades 
sobre os principais problemas e dificuldades dos moradores, fortaleceu o sentimento de inclusão 
do bairro à cidade de Bauru e contribuiu para melhorias na infraestrutura, como o asfaltamento de 
algumas ruas, a destinação de um espaço para o Centro Comunitário, a construção de rede de 
esgoto apropriada.  

 

 


