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EDITORIAL NOSSA ESCOLA, NOSSA GENTE
Apresentação
O Editorial Nossa Escola, Nossa Gente é uma ação idealizada pela Diretoria da Escola de
Engenharia de São Carlos (EESC) da USP, gestão de 2015-2019, que busca dar visibilidade
a cada servidor da Escola em sua atuação profissional, buscando valorizá-lo e motivá-lo em
seu ambiente de trabalho, além de ampliar e fortalecer as relações interpessoais,
especialmente entre os colaboradores que não se encontram cotidianamente.
Objetivos
A ação pretende apresentar todos os servidores até o final da gestão, agrupados por setor –
seção, serviço, assistência, centros e departamentos –, a partir da publicação de um
editorial de periodicidade quinzenal no Boletim EESC Informa. As publicações irão conter
informações institucionais de cada funcionário, fotos individuais e do ambiente de trabalho,
além de depoimentos pessoais acerca de sua motivação como colaborador da Escola.
Participação
Todos os servidores serão convidados a participar, de acordo com o agendamento e o envio
de um formulário por e-mail. É optativo o envio de informações e participação nas fotos,
porém, os dados institucionais disponíveis no Sistema Marte Web - nome, cargo, setor,
ramal e e-mail - serão veiculados na divulgação, de forma não facultativa.
Produção
A Assessoria de Comunicação (ASCOM) fica encarregada de produzir o editorial, da
seguinte maneira:
1. Haverá um sorteio entre os setores para selecionar o próximo grupo a ser divulgado;
2. Os servidores receberão em seus e-mails institucionais dois links: um para o
formulário que visa coletar as informações a serem divulgadas e outro para consulta
quanto à disponibilidade de datas para realização de fotos. O preenchimento deve
ser feito no prazo de três dias úteis;
3. O chefe ou diretor será contatado e deverá indicar o melhor dia/horário dentre os
mais indicados pelos servidores para registro das fotos;
4. Caso algum servidor não queira participar, sua chefia deverá informar à ASCOM por
e-mail;
Divulgação
Os dados serão divulgados no Boletim EESC Informa e ficarão disponibilizados em um link
específico no Portal EESC.
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