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As Diretrizes Editoriais do A ESPIRAL foram analisadas e validadas pelos estudantes do curso
de medicina da UFSCar via e-mail. Foram também apresentadas aos docentes e estudantes
vinculados aos Departamentos de Medicina, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Fisioterapia,
Educação Física e Psicologia da Universidade Federal de São Carlos para conhecimento e
validação. Elas foram propostas com o intuito de regulamentar e padronizar as colaborações
dos diversos atores que, de certa forma, estão envolvidos com temas de interesse presentes
na construção do jornal A ESPIRAL.
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Universidade Federal de São Carlos
Centro Acadêmico Medicina Sérgio Arouca

A ESPIRAL

Diretrizes Editoriais

Apresentação
Estas Diretrizes Editoriais têm o objetivo de manter o interesse dos Estudantes de Medicina da
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), da comunidade interna e externa da
Universidade, pela liberdade, coerência e consistência do A ESPIRAL, jornal dos estudantes de
medicina da UFSCar, editado pelo Centro Acadêmico de Medicina Sérgio Arouca (CAMSA),
instituição representativa dos estudantes do Curso de Medicina da UFSCar. Estas Diretrizes
Editoriais visam também ser um documento de Referência para a elaboração dos textos de
Colaboradores, para a Linha Editorial do referido jornal e para futuras gestões do CAMSA.
As características da UFSCar, do Curso de Medicina e do CAMSA foram determinantes para a
construção dessas Diretrizes.
A excelência em pesquisa, ensino e extensão, preconizada pela UFSCar, associados a
um histórico de grande participação e co-responsabilização do movimento estudantil da
Universidade perante a busca por um ensino de excelência dão o pano de fundo para a
elaboração do Projeto do Jornal.
O uso de metodologias inovadoras de ensino para a formação médica na UFSCar não só serviu
de inspiração, inclusive, para o nome do jornal - A ESPIRAL - bem como refletirá como será
realizada a Edição Jornalística. A primazia do ensino de qualidade e inovador, a busca por
fontes com credibilidade e relevância científica serão sustentadas por uma Linha Editorial com
jornalismo crítico, apartidário e pluralista de informações que são, na verdade, os ideais
defendidos e representados pelo CAMSA e que serão seguidos durante a elaboração das
edições do jornal.
O jornal A ESPIRAL é organizado predominantemente pelos estudantes de medicina da
UFSCar, terá a distribuição gratuita e impressa no campus da Universidade Federal de São
Carlos, no município de São Carlos e será distribuído, também, através de formato digital
gratuitamente na internet. Tem como meta a periodicidade mensal, com no mínimo nove (9)
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edições ao longo do ano letivo e tiragem mínima de quinhentos (500) exemplares. Há a
pretensão do jornal se tornar um Projeto de Extensão da Universidade, seja por algum de seus
cinco (5) Núcleos de Extensão.

Das Editorias
O jornal A ESPIRAL conta com um grupo de Colunistas Fixos, previamente selecionados dentre
os estudantes do curso de medicina e devidamente capacitados pela Coordenadoria de
Comunicação Social (CCS) da UFSCar via oficinas de trabalho; terá também espaço reservado
para Colaboradores Convidados, que desde que condizentes com estas Diretrizes Editoriais,
aqui propostas, poderão ter seus textos publicados. Conta com espaço para venda de Espaço
Publicitário, sendo que o jornal não tem nenhuma responsabilidade sob as mensagens
elaboradas por seus anunciantes, como não terá, também, pelas reportagens assinadas de
seus Colaboradores.
A renda obtida com a venda do espaço publicitário no A ESPIRAL será destinada diretamente
ao caixa do Centro Acadêmico Medicina Sérgio Arouca e servirá de subsídio para o fomento de
outras atividades voltadas para a academia (Simpósios, Encontros, Jornadas, etc.) que
pretendem ser destinados não só para os estudantes de medicina, mas para todos os
profissionais da área de saúde de São Carlos e demais interessados.
O jornal também oferecerá espaço, desde que condizente com sua Linha Editorial, de
informação e educação em saúde dos diversos atores das administrações em saúde locais.
O jornal A ESPIRAL procura exercer sua atuação em acordo às proposições, aprovadas em
caráter de Assembléia Geral pelos estudantes de medicina da UFSCar, para o Estatuto do
CAMSA, dentre elas a listar:
Promover a defesa dos interesses dos estudantes da faculdade em suas relações com
conselhos, diretorias e assuntos referentes à comunidade
Despertar e incentivar a postura crítica dos estudantes para com as formas de
comunicação e produções artísticas, em função da realidade social
Promover o desenvolvimento cultural, social e técnico-científico do corpo discente
Promover e incentivar relações do corpo discente com os demais universitários
Lutar pelo aprimoramento das instituições democráticas
Manifestar-se publicamente, sempre que se fizer necessário, em nome dos docentes,
estudantes e técnicos administrativos do Departamento de Medicina da UFSCar
(DMed)
O jornal busca ainda seguir estas Linhas Editoriais deliberadas por seu Conselho Editorial,
composto pelos Coordenadores de Imprensa, Comunicação e Geral do CAMSA:
Compromisso com o leitor: A ESPIRAL só tem compromisso com os interesses de seus
representados e de seus leitores mantendo-se independente de todo tipo de pressões
e lobbies
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Não é um tribunal: A ESPIRAL não é promotor, juiz ou tribunal. Não se considera
quarto poder e nunca usa os seus meios de comunicação e divulgação para acusar,
proteger, perseguir ou realizar julgamentos de qualquer origem ou espécie, mesmo
que desalinhados com os interesses dos estudantes. A ESPIRAL é um jornal acadêmico
voltado para O DEBATE, A DISCUSSÃO e não para PERSEGUIÇÃO
Integridade e equilíbrio: O Jornal acadêmico do CAMSA fundamenta-se na integridade
da pesquisa, na coleta dos dados relevantes, no respeito à fonte e no equilíbrio das
informações em relação a todos os lados que envolvem os fatos objeto em notícia.

Objetivos
Estas Diretrizes Editorias foram aprovadas, por nós Estudantes de Medicina da UFSCar, após se
basearem nos documentos que referenciam discussões sobre diversidade cultural, extensão
universitária e democratização da educação e comunicação no Brasil e no mundo. A
Declaração da Unesco sobre Diversidade Cultural pauta sobre pluralismo nos meios de
comunicação como garantia de difusão de conteúdos diversificados. Isso é justamente ao que
se propõe A ESPIRAL: um corpo de Colaboradores diversificado e plural, dentre o meio
acadêmico e profissional.
Outras referências são as diretrizes dos documentos produzidos pela Rede Nacional de
Extensão Universitária (RENEX) e a concepção de extensão universitária regente desse tipo de
atividade na UFSCar. Dessa forma o jornal A ESPIRAL entende a comunicação como processo e
ferramenta de redistribuição dos saberes científicos, e a associa à concepção de extensão não
só como um terceiro objetivo da Universidade, mas como a concretude do conhecimento
acessível, que foi produzido e sistematizado através do ensino e pesquisa. É dessa forma que A
ESPIRAL busca cumprir seu papel social de tornar acessível todo conhecimento relevante
produzido no meio ao qual está inserido.
Como conseqüência desses princípios, o jornal A ESPIRAL surge como um necessário e forte
meio de comunicação e extensão do CAMSA e da Universidade para a comunidade interna e
externa local, bem como com outros atores, a níveis nacionais, que se interessarem pelos
acontecimentos, idéias e diferenciais do Curso de Medicina da UFSCar. Portanto, como
objetivo geral A ESPIRAL busca cumprir seu papel de meio de comunicação público, defensor
da universidade gratuita e de qualidade, atuante na defesa dos interesses do movimento
estudantil dos cursos da saúde na UFSCar e de divulgador das idéias e ideais de seus
Colaboradores.
Os objetivos específicos, que pautam esse documento são:
Interação entre público heterogêneo na cidade de São Carlos
Promoção das atividades dos estudantes do curso de graduação em medicina
Envolvimento da comunidade interna e externa com os estudantes
Promoção de integração dos cursos da área da saúde
Promoção das diversas ações de saúde pública municipais, estaduais e da União
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Promoção da consolidação do SUS local com o fortalecimento da Rede Escola de
Cuidado à Saúde de São Carlos
Promoção da estratégia do Programa Saúde da Família na cidade de São Carlos
Educação em saúde para a comunidade São Carlos1
Promoção da cidadania
Disseminação do conhecimento desenvolvido na universidade
Promoção do desenvolvimento de novos conhecimentos das ciências da saúde

Público
Fica definido como todo leitor toda pessoa a qual poderá entrar em contato com o A ESPIRAL,
sem distinção de faixa etária, classe social, nível sócio-cultural, poder econômico, título
acadêmico ou formação profissional e outras características. Com isso busca-se divulgar
democraticamente ao maior público possível os ideais e as atividades desenvolvidas pelos
estudantes do Curso de Medicina da UFSCar, dos Colaboradores do jornal, e novidades da área
da saúde na UFSCar e no município de São Carlos.
Com uma versão impressa distribuída no meio acadêmico na Universidade e nos diversos
ambientes de atuação profissional da saúde em São Carlos e, outra versão no formato digital
(PDF), padrão consagrado como forma de divulgação, distribuído pela internet, é fato e desejo
entre os Estudantes de Medicina, que diversos tipos de público deverão ter contato com A
ESPIRAL.
Essa proposição de um público heterogêneo coloca um imenso desafio para A ESPIRAL,
notadamente, para o CAMSA e suas gestões, o qual pretende ser superado permanentemente
com a construção e elaboração de conteúdo coerente e consistente para todos os tipos de
público aqui propostos. Nessa construção, metas irão nortear o trabalho para garantir a leitura
e a busca constante do público pelo jornal: credibilidade, seriedade, qualidade,
profissionalismo, informação, educação e cuidado com o público.
O jornal poderá servir de referência aos vestibulandos que almejam uma vaga na Universidade
através de concorrida seleção e que buscam por notícias e informações do andamento e
funcionamento do Curso de Medicina. Poderá servir, por outro lado, para os estudantes que já
fazem parte do Curso de Medicina, se mantenham informados sobre as diversas atividades
desenvolvidas, não somente na Universidade, mas em outros locais.
O jornal conta com espaço para divulgação de notícias relacionadas com a área de Ciências da
Saúde com temática voltada para as Ciências Médicas, o que poderá proporcionar aos
profissionais já formados e atuantes na Universidade como docentes e também os
profissionais que estão inseridos na Rede Escola de Cuidado à Saúde de São Carlos, usarem A
ESPIRAL para se informarem sobre o Curso de Medicina e para se manterem atualizados com a
realização de eventos, novidades, etc.

1

Devido o grau de autonomia dos Estudantes de Medicina da UFSCar, fica destinado esse objetivo
principalmente, ainda que não somente, aos Colaboradores já graduados em curso da área da saúde

8

Para a população do município de São Carlos o espaço do jornal poderá ser dedicado a
divulgação de eventos no SUS local e a para informar a maneira a qual este se organiza na
Rede Escola de Cuidado à Saúde do município. A ESPIRAL poderá ser consultada como fonte
de informação e educação em saúde pela população, seja como forma de orientação e busca
de instruções gerais ou de divulgação de campanhas de prevenção/promoção de saúde. O
jornal poderá servir também de ponte para contato de eventos esportivos entre estudantes da
Universidade e organizações civis já estabelecidas no Município.
Estudantes de outros cursos da Universidade que não sejam da área da saúde, poderão
estreitar o relacionamento com estes, para promoção de eventos diversos: culturais,
desportivos, sociais, etc. Bem como poderão se informar melhor sobre possibilidades
acadêmicas vinculadas aos docentes dos Departamentos da Universidade.
Convém explicitar que o público leitor, leigo ou não, poderá ter participação decisiva na
construção do jornal com envio de textos, cartas, comentários e perguntas que devidamente
condizentes com estas Diretrizes Editoriais, devidamente autorizados pelos remetentes e
certificados de sua real autoria poderão, finalmente, ser publicados no jornal.
Aparentemente, a mistura de públicos diversos poderia deixar pouco claro para quem o jornal
se direcionaria. A ESPIRAL resolve adotar a decisão, através de seu corpo editorial, quais
assuntos seriam pertinentes de serem divulgados para além do círculo acadêmico e quais são
os assuntos que são de interesse restritamente dos estudantes de medicina e que deveriam
ser impressos, portanto, na forma de um ENCARTE e assim distribuído entre os Estudantes de
Medicina da UFSCar somente. Dessa forma, procura-se padronizar o público como o mais
abrangente possível.

Promoção do Movimento Estudantil
O jornal disponibilizará espaço para divulgar acontecimento do Movimento Estudantil dos
estudantes de medicina. Poderá contar também, a critério do corpo editorial, com notícias
relacionadas ao movimento estudantil da Universidade. Divulgação de datas de reuniões,
divulgação de deliberações de Conselhos os quais os estudantes têm representatividade
deverão estar presentes no A ESPIRAL de forma livre e democrática.
Os estudantes que representam os estudantes de medicina nos Conselho de Parceria,
Conselho Departamental e Conselho de Coordenação de Curso terão voz nas páginas do jornal
para explicitarem aos outros estudantes a prestação de contas das ações que estão
desenvolvendo, quais as discussões estão sendo feitas por eles, quais as deliberações tomadas
pelos Conselhos, compartilhamento de angústias e solicitando pautas para as reuniões, etc. O
espaço para esses conselheiros será considerado o mais livre e democrático, de acordo com o
previsto pela Linha Editorial do jornal.
Pretende-se movimentar os estudantes na distribuição do jornal pelo município, através de
contato prévio e aprovação da Secretária Municipal de Saúde (SMS). Para garantir a
distribuição do jornal à comunidade São Carlense e aos profissionais de saúde da Rede Escola
de Cuidado à Saúde de São Carlos, os estudantes do Curso de Medicina se responsabilizarão de
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escolher um representante em cada grupo da Unidade de Ensino da Prática Profissional
responsável por entregar A ESPIRAL nas Unidades de Saúde da Família nas quais os estudantes
estão inseridos.
A ESPIRAL no cumprimento de sua representatividade entre os Estudantes de Medicina do país
destinaria espaço às organizações representante dos estudantes de medicina ao nível Nacional
e Estadual, assim que solicitados e desde que fossem cumpridas estas Diretrizes Editoriais.

Promoção das atividades dos estudantes do curso de medicina
A ESPIRAL é um local ideal para as manifestações dos estudantes de medicina da UFSCar,
através da divulgação de notícias e publicidade de eventos organizados pelos estudantes
através das duas entidades representantes dos estudantes:
Centro Acadêmico Medicina UFSCar - CAMSA
Associação Atlética Acadêmica Medicina UFSCar - AAAMU
A ESPIRAL destina para a AAAMU página especifica para manifestação de seus sócios,
diretores, tabelas de treinos, desafios, não somente com o intuito de informar somente os
estudantes de medicina, mas de divulgar no município as atividades da entidade visando
promover a integração com outras organizações civis e acadêmicas.
Os estudantes terão oportunidade de divulgar as atividades realizadas na Universidade o que
por si só será capaz de fixar o nome da Universidade e do Curso de Graduação em Medicina no
imaginário da população, não meramente se restringindo a publicidade das instituições, mas
divulgando material de interesse público, científico, cultural e educacional.

Promoção de integração dos cursos da área da saúde
Como expresso anteriormente a Política Editorial do A ESPIRAL é a da multidisciplinaridade e
diversidade pautada pelo critério da qualidade. Com isso em vista é aceitável que não há
limites para a participação de outros estudantes com alguma colaboração, independente do
curso e formação, desde que condizentes com estas Diretrizes Editoriais e dentro dos critérios
definidos e justificados, a seguir, pelo jornal.
Vale ressaltar que pelo fato do jornal acadêmico estar vinculado diretamente ao CAMSA e que
este, por sua vez aceita somente como sócios os estudantes de medicina, não pode, portanto
desmerecer a participação de seus representados.
Por isso, o jornal A ESPIRAL se reserva ao direito de não publicar obrigatoriamente todos os
textos para ele enviados, mesmo que condizentes com as Diretrizes Editoriais, devido a
critérios não editoriais, e de ordem financeira, como por exemplo, o custo de impressão e
número de páginas da Edição.
Ainda assim, os textos enviados deverão ser arquivados, catalogados e considerados de serem
usados em futuras edições que apresentem todas as condições ideais. Dessa forma o jornal do
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CAMSA garante a participação democrática de todos os seus leitores e condizendo assim com
o aqui proposto.
A ESPIRAL é a pretensão dos Estudantes de Medicina da UFSCar de manter contato direto
maior com os cursos da área da saúde na UFSCar, uma vez que pretende ser distribuído, se
assim autorizado, dentro dos Departamentos assim que finalizada a impressão de cada edição,
para acompanhamento de todos os estudantes e docentes.

Promoção da consolidação do SUS local e promoção da educação em saúde
para a comunidade do município de São Carlos
O jornal pretende manter permanente a discussão da Rede Escola de Cuidado à Saúde de São
Carlos entre a comunidade de São Carlos e a academia através do contato entre a população e
os acadêmicos de medicina em suas páginas.
Desta forma A ESPIRAL pretende contribuir com a consolidação do SUS local e uma melhora no
cuidado da população baseando-se em políticas ministeriais e conceituações de necessidades
de saúde que explicitam como a concretização dos princípios de equidade no SUS a criação de
vinculo efetivo entre usuários e profissionais.
Para isso as páginas do jornal acadêmico proporcionariam esse dialogo de forma livre e
adequada com a manifestação da seção de Cartas dos Leitores, local onde as mensagens
enviadas ao jornal seriam publicadas com poucas restrições editoriais.
A ESPIRAL também demonstra o interesse de divulgar ações em saúde que estiverem em
desenvolvimento no município de forma a alertar e instruir a população e como os estudantes
estão envolvidos nesse processo.

Promoção da cidadania
A produção de um jornal acadêmico por uma classe de estudantes envolve o desenvolvimento
de atitudes e atividades diversas conseqüentes do desenvolvimento do senso de cidadania. O
simples fato de induzir a reflexão dos leitores sobre assuntos relevantes na área da saúde já é
um grande efeito desejável do A ESPIRAL.
Mas talvez a mais importante, seja motivar e empreender os estudantes na participação social,
proporcionar oportunidade desses estudantes aprimorarem seus currículos, exporem suas
idéias democraticamente, seja pelo aprofundamento da sua capacidade de comunicação ou
pela aquisição de novos conhecimentos e habilidades participando de uma importante
atividade de extensão da academia.
Espera-se que ao se envolverem nesse projeto os estudantes pretendam dominar novas
habilidades básicas de comunicação, cooperação e coordenação de ações que possam entrar
em contato com experiências de tomada de decisões, questões éticas e de respeito ao
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próximo. A ESPIRAL pretende transformar os participantes desse processo de receptores
passivos em produtores e transformadores de conteúdo.
Tudo isso acima exposto é o que se espera não somente de profissionais mais capacitados,
dominadores de um maior número de ferramentas para sua atuação, mas, sim, de cidadãos
melhores, e A ESPIRAL planeja contribuir definitivamente para isso.

Disseminação do conhecimento produzido e armazenado na universidade
No dia-a-dia da humanidade a importância das descobertas científicas e dos avanços da
tecnologia, principalmente na medicina, só tende a aumentar na vida das pessoas que,
desconhecedoras do funcionamento dessa realidade, necessitam ser informadas para que
tenham a autonomia de participar na melhor aplicação dessas descobertas em si próprias.
A ESPIRAL procura participar desse processo de capacitação constante e necessário,
respeitando os diferentes interesses envolvidos, veiculando textos de divulgação científica
disseminando o resultado, na universidade, das atividades nela empreendidas. A ESPIRAL
procurará disseminar o conhecimento produzido e sistematizado na Universidade de uma
forma acessível e clara para todos os leitores.

Divulgação de importantes acontecimentos das ciências da saúde
O processo de produção do conhecimento humano nos dias atuais tem se mostrado cada vez
mais aprofundado e dinâmico. Muitas vezes há uma dificuldade do acompanhamento desses
avanços por parte dos profissionais de saúde, submetidos a grandes jornadas de trabalho ou
envolvidos com projetos específicos.
Muitas vezes os profissionais têm dificuldade de se manterem atualizados participando de
eventos em sua área de atuação seja por desconhecerem as datas as quais eles irão ocorrer,
seja pela dificuldade de contato entre os meios de comunicação.
O jornal se compromete a divulgar sempre que possível com a maior antecedência os eventos
locais na área da saúde. Mais do que isso, tem como sobrevivência do processo jornalístico
coordenar quais atividade são desenvolvidas entre os diversos atores.
Isso contribuiria em tornar A ESPIRAL em um local o qual todos os profissionais da saúde
buscariam referências para se manterem atualizados ou então como um local de apoio para os
eventos que pretendem divulgar entre a comunidade.

Referências
Diretrizes Editoriais Rádio UFSCar, 2006
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