
PLANO DE COMUNICAÇÃO 
PROJETO TEMÁTICO DA FAPESP - GEPAF/USP



I – APRESENTAÇÃO GERAL

▪ GEPAF/USP: Grupo de Estudos e Pesquisas Epidemiológicas em Atividade Física e Saúde da
Universidade de São Paulo (GEPAF/USP), liderado pelo Prof. Dr. Alex Antônio Florindo. É formado
por pesquisadores e estudantes com interesse sobre os fatores que influenciam a prática de
atividade física em populações e no estudo de intervenções para a promoção da atividade física.
O projeto conta com o suporte da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo), uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do país. ligada
à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

▪ Programa Santander Inclusão – EACH/USP: Coordenado pelo Prof. Dr. Ricardo Ricci Uvinha, o
grupo é formado pelo supervisor-bolsista Leandro Ribeiro da Silva, PPGTUR, apoio do Roberto
Mossa, PPGCAF, e 15 estudantes-bolsistas do ensino médio da rede pública estadual. De
agosto/2019 a julho/2020, o grupo desenvolve cinco projetos de Pré-IC, lotado na EACH/USP, com
o tema: “Equipamentos de Lazer/Turismo: interfaces com a atividade física e a promoção de
saúde em ambientes construídos”. O programa é financiado pelo Banco Santander e conta com
mais 4 grupos em diferentes campus da USP, totalizando 75 bolsistas de Pré-IC (ensino médio) e 5
bolsistas de pós-graduação.



II - CONCEITO
▪ Indicação e detalhamento das ferramentas de comunicação:

▪ do conceito da ferramenta (breve explicação);

▪ do seu funcionamento; do público-alvo (perfil);

▪ da periodicidade (ciclo da campanha, prazo para execução da ação);

▪ das plataformas de inserção (locais);

▪ dos custos (valores, cotações).

III - OBJETIVOS

▪ subsidiar o grupo na ativação das mídias sociais, das ferramentas e dos canais de
comunicação;

▪ auxiliar na divulgação das ações realizadas pelo projeto à comunidade acadêmica e,
especialmente, à sociedade.



IV – MODELO DA ESTRUTURA DO PLANO DE COMUNICAÇÃO

▪ O que é? Conceito da ferramenta, breve explicação;

▪ Como? Detalhamento de seu funcionamento;

▪ Para quem? Público-alvo, perfil;

▪ Quando? Periodicidade, ciclo da campanha, prazo para execução da ação;

▪ Onde? Quais plataformas de inserção, locais para ação;

▪ Quanto? Gratuito, pago, valores, cotações.



V – FERRAMENTAS DO PLANO DE COMUNICAÇÃO

1. Website;

2. Conta Gmail;

3. Fan Page no Facebook;

4. Conta Twitter;

5. Canal Youtube;

6. Conta Instagram;

7. Assessoria de Imprensa;

8. Folder;



1 - WEBSITE
Interface do website do “The Sunrise Project”: Wireframe do website:



1 - WEBSITE

▪ Todo site deve possuir um “domínio” e uma “hospedagem”. Os principais servidores da 
atualidade:

▪ Hostinger - Hospedagem mais barato;

▪ Hostgator - Excelente custo benefício e suporte ao cliente em português 24 horas por dia, com domínio 
grátis;

▪ Weblink - Ótimo suporte ao cliente;

▪ GoDaddy - Hospedagem com domínio grátis;

▪ Configr - Hospedagem com recursos dedicados.

▪ Os valores de cada servidor são diferentes. Os valores orçados são:

▪ HosTinger - R$02,29/mês

▪ HosTgator - R$10,19/mês

▪ WebLink - R$02,59/mês

▪ GoDaddy - R$06,99/mês

▪ Configr - R$59,00/mês



2 - GMAIL

▪ O Gmail é um serviço de e-mail 
gratuito desenvolvido pelo 
Google. 

▪ Os usuários podem acessar o 
Gmail na Web e à ele pode ser 
atrelado outras redes sociais 
para login e gerenciá-las. 

▪ Objetivo de manter uma 
comunicação mais formal entre 
parceiros, como escolas, 
faculdades, e outros meios que 
sejam do interesse. 



3 - FACEBOOK

▪ Público-alvo: 

▪ professores e colaboradores do projeto;

▪ Pesquisadores e profissionais de áreas e temas 
correlatos; 

▪ estudantes da EACH e demais campus da USP;

▪ participantes, entrevistados e parceiros do 
projeto de pesquisa;

▪ parceria com outros grupos ligados ao nosso tema 
para divulgar a nossa página. 

▪ Custo:

▪ Postagens gratuitas e ilimitadas; 

▪ Postagens patrocinadas: R$ 4,30 por dia ou 
R$35,00 por semana, permite escolher faixa 
etária, cidade e localização. 



4 - TWITTER

▪ É uma rede social que 
oferece um espaço de 
280 caracteres para o 
usuário postar sua 
mensagem. 

▪ O público-alvo do 
Twitter são pessoas 
mais jovens, atingindo 
pessoas de até 40 anos.



5 - YOUTUBE

▪ Site dedicado a vídeos, onde 
usuários comuns e empresas 
podem divulgar/compartilhar 
vídeos em formato digital. 

▪ O canal do Youtube tem como 
anseio divulgar os trabalhos 
do projeto, as pessoas que 
compõem o próprio grupo, e 
suas maneiras de agir.



6 - INSTAGRAM

▪ Rede social que tem como função principal 
o compartilhamento rápido de fotos. 

▪ Aplicativo gratuito, utilizado tanto por 
usuários de Android quanto de IPhone. 

▪ Pode compartilhar fotos no Facebook e no 
Twitter.

▪ É bastante comum no Instagram o uso do 
símbolo # (hashtag), que é utilizado para 
colocar palavras em destaque e/ou 
encontrá-las com facilidade.

▪ Público-alvo: usuários mais jovens que o 
Facebook e o Twitter.



7 – ASSESSORIA DE IMPRENSA

▪ Divulgação do projeto para a mídia, a 
fim de que, através dos seus meios 
(jornais, rádio, televisão, podcasts), 
divulgue ao público desta empresa;

▪ O assessor de imprensa realiza a 
medicação com os meios de 
divulgação, como o envio de releases 
institucionais;

▪ Criação de um mailing com estes 
canais de comunicação.



8 – FOLDER

▪ Programas que auxiliam 
a fazer um folder: 
CorelDraw, Toshop, 
Firework, Canva.

▪ Entrega qualificada em 
eventos e locais 
estratégicos pela própria 
equipe.

▪ Impressões: cotou-se a 
empresa “360imprimir”, 
que cobram 140 reais 
para imprimir 4000 
folders.



8 – FOLDER
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BOLSISTAS DE PRÉ-INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO PROGRAMA SANTANDER INCLUSÃO - EACH/USP:

ÁGATA FRANCISCO

AGATA LEMES DOS SANTOS

ALEXIA LEONEL DI GIROLAMO DE SOUZA PEREIRA

BIANCA DA SILVA MARQUES LOPES

EDUARDO FEITOSA GOMES

GUILHERME FERNANDO VALERIO CANUTO

IGOR FILGUEIRA

ISABELA BISPO DOS SANTOS MAIERO

JOÃO HENRIQUE ARAÚJO

LUCAS FRUCHI LEAL SILVA

MARIA EDUARDA MIRANDA FIGUEIREDO DA SILVA

MATHEUS GIANESINI SPIONI LOPES

RAPHAEL HENRIQUE PREIRA ORATI

RODRIGO FABRIS PEREIRA REGO

YAGO SOARES ARAUJO XAVIER

SOB ORIENTAÇÃO:

PROF. DR. RICARDO RICCI UVINHA - COORDENADOR DO POLO EACH/USP - UVINHA@USP.BR

LEANDRO RIBEIRO DA SILVA – BOLSISTA PÓS-GRADUAÇÃO DO POLO EACH/USP - LEANDRORSILVA@USP.BR

ROBERTO DO VALLE – COLABORADOR DO POLO EACH/USP – ROBERTOMOSSA@USP.BROLO EACH/USP
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