
Carta Programa Jornal A Toca 2018 
 
Nós do Centro Acadêmico da Engenharia de Produção apresentamos A 

Toca, o jornal do CAEP. O jornal, com a edição mais antiga que se tem registro 
publicada em 1996, já esteve presente em diversos anos e sob diferentes 
configurações. E, desde 2016, vem sendo reformulado com o objetivo de torná-
lo cada vez mais agradável, informativo e divertido para os alunos.  

O jornal existe como uma ferramenta de comunicação da entidade com 
os alunos, além de representar um espaço de desenvolvimento de seus 
colaboradores e de livre expressão. O intuito de criar esse ambiente acolhedor, 
em que os alunos possam se expressar escrevendo, opinando ou até mesmo 
desenhando, vem para tornar a experiência da graduação mais agradável tanto 
aos participantes do jornal quanto aos leitores. 

 
As colunas do jornal abordam temas variados. Entre elas temos: 

- CAEPanela: receitas práticas para a corrida vida universitária; 
- Entre Aspas: entrevistas com politécnicos formados; 
- Playlist: lista de músicas com um tema; 
- Joguinho: ligue os pontos, caça-palavra, enigmas (usando emojis), etc; 
- Fique por Dentro: empresas interessantes para se trabalhar; 
- Utilidade Pública: notícias ou informações úteis para os alunos; 
- Você Sabia: curiosidades sobre a USP; 
- Série da Vez: recomendação de séries atualmente famosas; 
- Figuras da Poli: entrevistas e matérias sobre funcionários da Poli; 
- Nossa Sugestão: sugestão de restaurantes, viagens, passeios, peças, etc; 
- Guia de disciplinas: explicações, sugestões e dicas sobre matérias da USP; 
- Grupo de extensão: matéria sobre algum grupo de extensão da Poli/USP; 
- Diário do intercambista: matérias com diferentes temas envolvendo os 
possíveis intercâmbios na Poli; 
- Lista: tópicos sobre algum tema específico (ex: lista de eventos do CAEP); 
- CAEPipoca: recomendações em formato de lista sobre filmes com algum 
tema específico; 
- CAEP Informa: pequenos anúncios ou informes; 
- Ateliê: coluna de arte feita pelos leitores que enviam para a página do face 
suas expressões artísticas. 
 

Para a gestão de 2018, estabelecemos algumas metas para 
melhorarmos a organização, imagem e divulgação do jornal. Realizamos um 
cronograma das edições que publicaremos ao longo do ano; mudamos o nome 
do jornal realizando uma votação entre os membros do CAEP e os alunos da 
produção, já que o antigo nome não condizia com o perfil das publicações e 
transmitia uma imagem excludente (antigo O Patrão); e, por fim, com o intuito 
de facilitar a divulgação do jornal, criamos um blog para postar as matérias e 
facilitar o compartilhamento nas redes sociais. 


