Agência Júnior de Assessoria de Comunicação Cidadã
O Projeto de Extensão 'Agência Júnior de Assessoria de Comunicação Cidadã’ é a continuidade de um
Projeto de Ensino implementado em agosto de 2007 com os estudantes de Jornalismo. Em sala de aula, o
projeto foi um recurso metodológico importante e se mostrou bastante satisfatório para envolver os
estudantes na dicotomia Teoria X Prática, que ocorre em toda disciplina profissionalizante efetuada em
caráter de Oficina. Depois de estudar as teorias de Assessoria, o conceito de gestão da comunicação e os
diversos núcleos de uma assessoria (RP, Imprensa e Publicidade), os estudantes partiram para o
mapeamento de dez instituições que desenvolvem trabalhos sócio-culturais nas comunidades de
Cachoeira, São Félix e Muritiba. As instituições escolhidas não tinham este tipo de serviço e para muitas,
que não dispõem de verba, esta foi uma oportunidade de inserção na internet e na mídia local, além de
mais divulgação junto à comunidade. Os estudantes trabalharam em equipes, cada uma responsável por
uma entidade. Traçaram um perfil das instituições e a atuação que têm na comunidade local e regional.
Entrevistaram os responsáveis pela direção e organização interna, identificaram as deficiências na gestão
da comunicação institucional em cada uma e desenvolveram um projeto de comunicação e divulgação
institucional; prepararam press-releases para os veículos locais; desenvolveram produtos como sites,
folders, panfletos e campanhas, conforme a necessidade identificada no Plano de Gestão.
Relação das instituições e municípios trabalhados no Projeto de Ensino:
Abrigo Casa dos Velhos - Cachoeira
Associação Filarmônica Lira Popular Muritibana - Muritiba
Centro Espírita Consolador dos que Sofrem – São Félix
Fundação Casa Paulo Dias Adorno - Cachoeira
Instituto Mauá de Cachoeira - Cachoeira
Irmandade Boa Morte - Cachoeira
Museu de Arte Sacra do Recôncavo (Conjunto do Carmo – Cachoeira)
Museus Hansen Bahia – Cachoeira e São Félix
Pouso da Palavra - Cachoeira
OAPC –Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira - Cachoeira
Com o término da disciplina, as instituições ficaram sem nenhum acompanhamento. A proposta, com o
Projeto de Extensão, é voltar a acompanhar essas instituições, com uma visita mensal a cada uma delas,
além de oferecer uma oficina, comum a todas, para que algum funcionário ou dirigente possa participar e
aprenda a gerir o site e atualizar o arquivo do folder.
Os bolsistas também deverão mapear juntos, mais dez instituições nas cidades já selecionadas, para, em
seis meses, desenvolverem o mesmo trabalho efetuado no Projeto de Ensino.
O Projeto de Ensino demonstrou que o mercado de assessoria está em franco desenvolvimento e expansão
nas cidades do Recôncavo e que muitas instituições não têm assessoria porque desconhece o papel
estratégico dela em sua manutenção e crescimento. Além disso, o trabalho de Jornalismo Cidadão, deu
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oportunidade às instituições que não dispõe de verba, de ter uma assessoria ética, orientada e
supervisionada.
Para os estudantes bolsistas, além de efetuarem a prática de uma das atividades do campo jornalístico com
maior mercado profissional, estarão também exercitando o papel social da comunicação, na
democratização e acesso às mídias e fortalecendo a imagem das instituições que tem importância na
comunidade que atuam.

Termos-chaves: Gestão da comunicação; jornalismo cidadão e desenvolvimento regional; informação
e divulgação.
Coordenadora do projeto: Alene da Silva Lins – CAHL
Discentes: Marlene Jesus Lima (bolsista MEC-SESU).

PRÓ-REITORIA DE
POLÍTICAS AFIRMATIVAS
E ASSUNTOS ESTUDANTIS
(75) 3621-9624

