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1. DADOS INSTITUCIONAIS 
 

1.1 Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal da Bahia 
 
1.2 Interlocutor do PET na IES/ função ou cargo que ocupa na IES: M. Anita 
Pessoa Martinelli/  
 
2. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO PET 
 
2.1.Grupo: Comunicação (FACOM/UFBA) 
 
2.2.Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado:  
 ( x ) Bacharelado 
 (  ) Licenciatura 
 
2.3.Ano de Implantação do grupo: 1988 
 
2.4.Nome e Titulação do Tutor: Dra. Leonor Graciela Natansohn 
 
2.5. Data de ingresso do Tutor (mês e ano): Setembro 2006 
 
2.6.Informações sobre os bolsistas e não bolsistas: 
 
a) Quadro de identificação: 
Especificar o mês/ano de ingresso no curso de graduação da IES e no programa PET, o período letivo que está 
cursado e o coeficiente de rendimento escolar relativo ao último período letivo cursado, conforme quadro abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Nome dos 
bolsistas 

Ingresso na 
IES 

Ingresso no 
PET 

 Saída do PET Período letivo 
atual 

Coeficiente Atual de 
Rendimento Escolar                           

Alana Damasceno 
Arruda Câmara 

Março 
2006 

Abril 2007 --- 6º. 8,8 

Bruno Villa de 
Santana 

Agosto 
2006 

Agosto 2007 Maio 
2008 

4º  --- 

Caio Sá Telles Fevereiro 
2007 

Junho 2008 --- 4º 8,4 

Carolina Guimarães 
Ribeiro 

Março 
2006 

Novembro 
2007 

--- 6º  8,4 

Cíntia Guedes 
Braga 

Agosto 
2006 

Abril 2007 --- 5º  8,5 

Hortência Silva 
Nepomuceno dos 

Santos 

Agosto 
2005 

Abril 2007 --- 7º  8,1 

Jéssica Monteiro 
Passos 

Fevereiro 
2007 

Novembro 
2007 

--- 4º  8,3 

João Eduardo Silva 
de Araújo 

Agosto 
2007 

Março 
2008 

--- 3º 8,8 

Marcel Rodrigues 
Queiroz Ayres 

Dantas  

Agosto 
2007 

Novembro 
2007 

--- 3º 8,7 

Marcelo  
Lima 

Agosto 
2007 

Abril 2008 --- 3º 8.4 

Nina Fernandes dos 
Santos 

Março 
2006 

Abril 2007 Março 
2008 

6º  ---- 

Paula Cristina 
Janay Alves de 

Oliveira 

Fevereiro 
2007 

Novembro 
2007 

--- 4º 8,3 

Rodrigo Lessa 
Cezar Santos 

Março 
2006 

Agosto 2007 --- 6º 8,2 

Samuel Anderson 
Rocha Barros 

Fevereiro 
2007 

Maio 2007 --- 4 8,8 

Tarcízio Roberto da 
Silva 

Março 
2005 

Outubro 
2005 

Abril 
2008 

8°  --- 

           

Nome dos não 
bolsistas 

Ingresso na 
IES 

Ingresso no 
PET 

 Período letivo 
atual 

Coeficiente Atual de 
Rendimento Escolar 

------------------------ -------- --------  -------- ------- 

 
b) Em caso de declínio no rendimento acadêmico do grupo e/ou de um bolsista ou 
não-bolsista em particular, justifique. 
 
Não houve declínio no rendimento acadêmico do grupo. Houve aumento: 8,5 
 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO 

3.1. Ensino 
Informar as cinco atividades de ensino consideradas mais relevantes 

 
 
3.1.1 

Natureza da atividade realizada:  



Curso 

Tema:  
Programação visual 
Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr X Mai  Jun Jul Ago  Set  Out  Nov  Dez 

Público Alvo: 
Bolsistas PETCOM 
 

Descrição da Atividade: 
 
O curso foi ministrado pelo professor Fernando Milani, doutorando em Comunicação e Cultura 
Contemporânea, para todos os bolsistas do grupo. Possuiu carga horária de 12 horas, dividida em 
três dias, sempre no turno vespertino. Os conteúdos expostos no curso foram: processos e noções 
de design gráfico, programação visual, paginação, uso de cores, grade, tipografia, malha gráfica, 
logotipos, uso de imagem. Durante todo o curso aconteceram importantes debates sobre os 
materiais gráficos produzidos pelo grupo PETCOM, principalmente a Revista Fraude, cuja análise 
apurada do professor Milani ajudou o grupo a compreender melhor o processo criativo e prático de 
elaboração de uma revista.  O conteúdo do curso foi disponibilizado pelo professor e se encontra 
arquivado no PETCOM para consultas, inclusive para que futuros bolsistas possam se beneficiar do 
material. 
 

Promotores da atividade: 
PETCOM 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
 
O professor Fernando Milani, ministrante do curso. 
 

Justificativa realização da atividade: 
 
A atividade tem a iniciativa de complementar a formação acadêmica dos bolsistas, com conteúdos 
que não são disponibilizados na grade curricular da Faculdade. Com a finalidade de aprimorar os 
conhecimentos técnicos prévios dos bolsistas na área de programação visual, paginação, tipografia, 
etc., o curso serviu para conferir noções teóricas, de base semiótica principalmente, para a 
elaboração dos materiais gráficos produzidos pelo grupo (tais quais cartazes, pôsteres, sites, hot 
sites, banners, panfletos, etc.) e a Revista Fraude.  
 

Resultados esperados: 
 
- Obter competências técnicas e semióticas para a elaboração dos materiais gráficos do PETCOM 
(cartazes, panfletos, site, banners, etc.), e para a editoração eletrônica da Revista Fraude. 
 

Resultados alcançados: 
 
- Capacitação técnica e semiótica aprofundada para a elaboração dos materiais gráficos do grupo 
(cartazes, pôsteres, panfletos, sites, hot sites, banners, etc.), incluindo a editoração eletrônica da 
Revista Fraude. 
- Capacitação em programação visual.  
- Conhecimento aprofundado dos aspectos tipográficos, imagéticos e estruturais da Revista Fraude. 

 

Comentário Geral: 
 
A atividade se mostra extremamente necessária para a complementação da formação acadêmica 
dos bolsistas PETCOM, pois supre uma deficiência da grade curricular da Faculdade, que não 
fornece capacitação em programação visual. A partir do curso, o processo de elaboração dos 
materiais gráficos do grupo se tornou mais embasado, tanto na teoria como na prática e assim, mais 
rico tanto na forma quanto no conteúdo. 
 



 
 
3. 1.2 

Natureza da atividade realizada: 
Curso 

 

Tema: 
Produção Cultural 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan 
 

Fev Mar 
 

Abr 
 

Mai 
 

Jun 
 

Jul Ago 
X 

Set 
 

Out Nov 
 

Dez 

Público Alvo: 
Bolsistas PETCOM 

 

Descrição da Atividade: 
Curso de Produção Cultural 

 

Promotores da atividade: 
Bolsistas PETCOM 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
Professor Leonardo Costa, ministrante do curso 

Justificativa realização da atividade: 
O curso de produção cultural, de 16 horas, foi realizado no intuito de capacitar os bolsistas 
PETCOM (especialmente os que cursam a habilitação em Jornalismo) para realizar as diversas 
etapas produtivas de um produto ou evento cultural, com ênfase na produção da Revista 

Fraude. Os temas foram:  
a) Captação de Recursos 
b)   Pré-produção, produção e pós-produção de eventos. 
c) Prestação de contas 

d) Elaboração de projetos culturais. 
 
 

Resultados esperados: 
 
Obter competências técnicas para a produção da Revista Fraude, de periodicidade anual, e de 
eventos e projetos culturais. 
 

Resultados alcançados: 
- capacitação na elaboração de projetos culturais; 
- capacitação na elaboração de projetos de captação de recursos; 
- conhecimento dos procedimentos de gerenciamento dos editais públicos da área da cultura. 
 

 
3.1.3 

Natureza da atividade realizada:  
Curso 

 

Tema:  
Softwares de editoração eletrônica para material gráfico impresso, para calouros. 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai X Jun Jul Ago  Set  Out X Nov  Dez X 



Público Alvo: 
 
Comunidade acadêmica (alunos recém-ingressos na Faculdade de Comunicação da UFBA). O 
público foi diverso no que diz respeito à gênero e faixa etária, apresentando como ponto em comum 
entre os participantes o fato de todos serem recém-ingressos (calouros) na FACOM-UFBA. 
 

Descrição da Atividade: 
 
O curso foi ministrado em duas oportunidades, para os calouros dos dois semestres letivos do ano 
2008. Cada um deles teve carga horária de 12 horas divididas em dois dias de aulas, com a 
aplicação de três módulos elaborados pelos bolsistas do grupo. No primeiro módulo foram 
ministradas noções básicas de um software de edição de imagens, o Adobe Photoshop. No 
segundo, noções básicas de um programa de editoração, o Corel Draw. No último módulo os 
participantes puderam colocar em prática as noções aprendidas nas aulas anteriores, através da 
criação, execução e finalização de materiais comunicativos. O curso consta no planejamento do ano 
2008, e foi devidamente realizado. 
 

Promotores da atividade: 
 
Bolsistas PETCOM 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
 
O Laboratório de Jornalismo (LABJOR) da FACOM-UFBA cedeu o local e os equipamentos 
necessários para a realização da atividade. 
 

Justificativa realização da atividade: 
 
A atividade tem o objetivo, sobretudo, de suprir uma deficiência da grade curricular da Faculdade, 
onde não é fornecida à graduação formação em programas de editoração eletrônica. O grupo 
PETCOM se beneficia da atividade, ao aperfeiçoar os conhecimentos necessários para ministrar as 
aulas. De forma mais ampla, é importante o vínculo com os iniciantes nos cursos de graduação, 
considerando a relevância tanto acadêmica quanto profissional da temática ministrada e para 
difundir as atividades do PETCOM. 
 

Resultados esperados: 

Capacitar os calouros em programas de diagramação de impressos.  

 

Resultados alcançados: 
 
- Estabelecer vínculos com os calouros para difundir as atividades do PETCOM. 
- Capacitação de 16 calouros por semestre em softwares de editoração eletrônica.  
- Relacionamento com os alunos iniciantes na graduação. 

 

Comentário Geral: 
 
A atividade se mostra extremamente necessária para a complementação da formação acadêmica 
do aluno da graduação da FACOM-UFBA, pois supre uma deficiência da grade curricular da 
Faculdade, que não fornece capacitação em programas de editoração eletrônica. No semestre 
2008.2 completou-se quatro anos de existência da atividade, o que significa que todos os alunos 
regularmente matriculados na faculdade ao final de 2008, do primeiro ao oitavo (último) semestre, 
tiveram a chance de participar da atividade quando calouros. Devido à grande demanda recebida 
em 2008.2, excepcionalmente o curso será ministrado novamente no mês de Dezembro, para os 
alunos que não tiveram a chance de fazê-lo. 

 

 
3.1.4 



Natureza da atividade realizada: 
Oficina 

 

Tema: 
Fotografia digital 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan 
 

Fev Mar 
 

Abr 
 

Mai 
 

Jun 
 

Jul Ago 
x 

Set 
 

Out Nov 
 

Dez 

Público Alvo: 
Bolsistas PETCOM 

 

Descrição da Atividade: 
 
O curso/oficina foi ministrado por Jônathas Araujo, monitor do Labfoto, para todos os bolsistas do 
grupo. Possuiu carga horária de 20 horas, dividida em cinco dias. Os conteúdos expostos no curso 
foram conceitos e técnicas em fotografia digital (enquadramento, luz, composição, panning, etc), 
tratamento de fotografias e manuseio de câmeras digitais. 
 

Promotores da atividade: 
Bolsista PETCOM 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
Jônathas Araujo, monitor do Laboratório de Fotografia da Faculdade de Comunicação (Labfoto) 

 

Justificativa realização da atividade: 
A atividade foi proposta ao Labfoto em contrapartida da realização da Assessoria de Imprensa da 
Exposição “Boneca Sai da Caixa”. 

 
 

Resultados esperados: 

Capacitar os bolsistas na produção de fotografias para as matérias da revista Fraude, bem como 
para os demais produtos gráficos desenvolvidos pelo PETCOM. Capacitar os bolsistas em 
ferramentas de tratamento de fotografia digital, visando capacitar alunos do projeto “Jornal na 
Escola”, no Colégio Estadual da Bahia – Central (ver 3.3.1) 

Resultados alcançados: 
 
Os bolsistas foram capacitados nos seguintes conteúdos: 

a) Técnicas de fotografia digital  
b) Manuseio de câmeras digitais (compactas e SLR) 

c) Tratamento de fotografia digital (Software: Ligthroom) 
 
 

 
3.1.5 

Natureza da atividade realizada: 
Parcerias 

 

Tema: 
Diversos 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 



 x x x X  X 
 

X 
 

X X 
 

Público Alvo: 
Estudantes da Facom-UFBA. 

 

Descrição da Atividade: 

O Projeto Parceiros PETCOM é uma atividade voltada para todos os estudantes interessados em 
participar de projetos e atividades pontuais do PETCOM.  

Promotores da atividade: 
PETCOM 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  
Laboratório de Fotografia: participação dos monitores do LabFoto na cobertura fotográfica dos 
eventos do PETCOM, e realização de fotos para as matérias da revista Fraude.  
Alunos da Facom: co-participação como repórteres das matérias da revista Fraude. 

 

Justificativa realização da atividade: 
 
A atividade é uma iniciativa para promover a integração e o convívio entre o PETCOM e os demais 
estudantes da graduação, contribuindo para uma relação de crescimento e aprendizado mútuos. 

 

Resultados esperados: 
 
- Integrar os bolsistas PETCOM à graduação e vice-versa. 

 

Resultados alcançados: 
 
Estudantes da graduação participaram como parceiros do PETCOM nas seguintes atividades: 
- Elaboração de matérias para a Revista Fraude 
- Produção e execução das fotografias da Revista Fraude. 

 

 
 
3.1.6 

Natureza da atividade realizada: 
Monitoria 

 

Tema:  
Jornalismo Impresso  

 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan 
 

Fev Mar 
x 

Abr 
x 

Mai 
x 

Jun 
X 

Jul Ago 
 

Set 
 

Out Nov 
 

Dez 

Público Alvo: 
Estudantes da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia 

 

Descrição da Atividade: 
 
Monitorias desempenhadas no primeiro semestre de 2008 nas disciplinas “Temas especiais em 
comunicação” e “Oficina de jornalismo impresso”, da grade curricular da Faculdade de 
Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Os bolsistas PETCOM participaram como editores 
dos produtos desenvolvidos pelos estudantes nas respectivas disciplinas, além de propor formas de 
acompanhamento de alunos em suas dificuldades de aprendizagem. 

 



Promotores da atividade: 
 
A atividade foi exercida por três bolsistas do grupo PETCOM: Bruno Villa, Marcel Ayres e Tarcízio 
Silva. 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
Professora Maria Lucineide Andrade Fontes. 

 

Justificativa realização da atividade: 
 
A atividade de monitoria é um instrumento que visa uma melhoria da qualidade de ensino na 
graduação, através de novas práticas e experiências pedagógicas. Através das monitorias, é 
possível fortalecer a articulação entre teoria e prática e aumentar a integração curricular em seus 
diferentes aspectos. A principal finalidade da atividade é promover a cooperação mútua entre 
professores e estudantes. 
 
O Grupo PET de comunicação busca estabelecer atividades que valorizem o tripé fundamental do 
ensino superior - ensino, pesquisa e extensão -, dessa maneira, as atividades de monitoria são 
importantes para a aproximação do grupo com a sua respectiva Instituição de ensino – Faculdade 
de Comunicação da Universidade Federal da Bahia -, além de exercitar a capacidade de reproduzir 
conhecimentos adquiridos pelos bolsistas durante a sua formação acadêmica e profissional.  

 
Os bolsistas PETCOM inscrevem-se como monitores em disciplinas específicas dentro da grade 
curricular da faculdade, ajudando no processo de ensino e desenvolvimento das atividades 
estabelecidas. Durante o primeiro semestre de 2008, os bolsistas PETCOM, Marcel Ayres, Tarcízio 
Silva e Bruno Villa participaram como monitores de disciplinas ministradas na Faculdade de 
Comunicação da Universidade Federal da Bahia.  

  

Resultados esperados: 
 
Auxiliar os alunos das disciplinas nas respectivas tarefas, bem como experimentar as rotinas e 
técnicas produtivas do jornalismo impresso, para serem aproveitadas na produção da revista 
Fraude. 
 

Resultados alcançados: 
 
1. Disciplina “Temas especiais em comunicação”. 
- Desenvolver metodologias de prática e ensino dentro da disciplina.  
- Editar e acompanhar as matérias desenvolvidas na revista-laboratório produzida pelos estudantes. 
- Aumentar o rendimento dos estudantes dentro da disciplina. 
- Auxílio aos estudantes durante a produção das matérias desenvolvidas na revista. 
- Desenvolvimento de um blog, produto auxiliar da revista-laboratório, elaborado pelos monitores 
dentro da disciplina. O “Blog da Lupa” concorreu na Expocom Nordeste 2008 e venceu na categoria 
áreas emergentes – processo digital.  

 
2. Disciplina “Oficina de jornalismo impresso”. 
- Edição e produção do Jornal da Facom, jornal-laboratório desenvolvido pelos estudantes da 
oficina. 
- Acompanhamento das matérias produzidas pelos estudantes dentro da disciplina.  
- Aumentar o rendimento dos estudantes dentro da disciplina. 

 

Comentário Geral: 
 
As atividades de monitoria surgem como uma oportunidade de estimular a participação de alunos 
dos cursos de graduação no processo educacional e a se engajarem na melhoria da vida 
acadêmica de sua Instituição de Ensino Superior. Para o PETCOM, tal atividade é de suma 
importância, pois aproxima os bolsistas da comunidade acadêmica a qual fazem parte, contribuindo 
para a formação de monitores de ensino e recursos humanos para o ensino superior.  



 

 

 

 

 
3.2. Pesquisa 
Informar as cinco atividades de pesquisa consideradas mais relevantes 

 
3.2.1 

Natureza da atividade realizada: 
Seminários da Pesquisa Coletiva  

 

Tema: 
Jornalismo de Revista na Web 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan 
 

Fev Mar 
 

Abr 
 

Mai 
 

Jun 
 

Jul 
 

Ago 
x 

Set 
x 

Out 
x 

Nov 
x 
 

Dez 
 

Público Alvo: 
Bolsistas PETCOM 

 

Descrição da Atividade: 
 
A Pesquisa coletiva Arquitetura da informação, formatos e gêneros em revistas online, envolve 
todos os bolsistas sob orientação da tutora.  
Corpus: revistas culturais cuja versão impressa tenha periodicidade mensal ou bimestral e seus 
respectivos sites. 
  
Objetivo geral:  
Caracterizar e comparar recursos de publicações de tipo magazine cultural, disponibilizadas na web, 
com versão impressa e identificadas como brasileiras. 
  
Objetivos específicos: 
1. Elaborar uma definição de "magazine digital";  
2. Caracterizar a relação entre o meio impresso e o digital, observando o que tem em comum  as 
diferenças, no que se refere a atualização, estrutura editorial e conteúdo;  
3. Caracterizar a relação entre o meio impresso e o digital, observando o que tem em comum  as 
diferenças, no que se refere à interatividade (participação e personalização)  
4. Caracterizar os recursos multimídia (vídeo, áudio, foto, infográficos, etc) do site e em relação com 
o impresso. 
5. Caracterizar sistema de hiperlinkagem (interno, externo, etc.) e navegação; 
6. Caracterizar a usabilidade do designe do produto. 
 
Etapa 1 
-Seleção do corpus: foram selecionadas as revistas Trip e Boa Forma. 
- Pesquisa bibliográfica e leitura sobre Jornalismo Cultural e revistas online. 
- Seminários informativos sobre o andamento da pesquisa 
Etapa 2 
-Análise empírica dos produtos.  
- Pesquisa bibliográfica e leitura 
Etapa 3 
Elaborar instrumento de comparação dos sites com as revisas impressas 
Etapa 4 
Elaboração de artigos científicos. 

 



Promotores da atividade: 
PETCOM 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Justificativa realização da atividade: 
 
A atividade promove a prática dos bolsistas na pesquisa acadêmica, incentivando o interesse 
científico e contribuindo para a aquisição de conhecimentos. Também é um veículo importante para 
familiarizar os bolsistas na produção e apresentação de artigos acadêmicos. 

 

Resultados esperados:  
 
Explorar e analisar possibilidades expressivas de publicações online em formato de revista. Obter 
conhecimentos visando a produção e publicação online da Revista Fraude. Auxiliar a 
disponibilização online da revista-laboratório Lupa. Publicar artigos científicos. 

 

Resultados alcançados: 
 
- Pesquisa bibliográfica 
- Apresentação de cinco seminários: 
1. Análise comparativa entre os formatos impressos e digital  das revistas Boa Forma e TPM; 
2. Hiperlinkagem nas revistas digitais 
3. Interatividade nas reivistas digitais e impressas. 
4. Multimedialidade no jornalismo de revista 
5. Arquitetura da informação das revistas digitais.  
- Elaboração de 5 artigos (apresentados no Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação, SEMPPG) 

 

 
 
 
3.2.2 

Natureza da atividade realizada: 
Pesquisa coletiva 
 

 

Tema: 
Jornalismo Escolar 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan 
 

Fev Mar 
X 

Abr 
X 

Mai 
x 

Jun 
x 

Jul Ago 
 

Set 
 

Out Nov 
 

Dez 

Público Alvo: 
Bolsistas PETCOM 

 

Descrição da Atividade: 
 
Foram realizadas leituras orientadas de textos sobre jornalismo escolar, técnica de ensino de texto 
jornalístico, fotojornalismo e diagramação. A partir dessas leituras, foi preparado material didático, 
planos de aula e exercícios para serem realizados em sala de aula. 

 

Promotores da atividade: 
PETCOM/ Faculdade de Comunicação/Faculdade de Educação da UFBA/ Colégio Central 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Faculdade de Educação da UFBA/ Colégio Central 

Justificativa realização da atividade: 



 
Preparação dos bolsistas para ministrarem as oficinas de texto jornalístico, foto-jornalismo e 
diagramação em impressos, parte do Projeto de Pesquisa, Ensino e Extensão “Jornal na Escola” 
desenvolvido com alunos do Colégio Estadual da Bahia – Central (ver Atividades de Extensão, 
ponto 3.3.1) 

 

Resultados esperados: 
 
-Pesquisa bibliográfica sobre jornais escolares e levantamento de experiências anteriores similares;  
- Leitura e discussão bibliográfica sobre metodologia e técnicas de ensino de texto jornalístico e de 
foto-jornalismo. 

 

Resultados alcançados: 
 
-Material didático sobre texto jornalístico 
-Material didático sobre fotojornalismo 
-Material didático sobre diagramação de impressos 
-Capacitação dos bolsistas na didática do jornalismo impresso. 
 

 

 
3.2.3 

Natureza da atividade realizada: 
 Pesquisa 

 

Tema: 
Participação individual em grupos de pesquisa 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan 
 

Fev Mar 
X 

Abr 
x 

Mai 
x 

Jun 
X 

Jul 
x 

Ago 
x 

Set 
x 

Out 
x 

Nov 
X 

Dez 
x 

Público Alvo: 
Bolsistas PETCOM 
Descrição da Atividade: 
 
Os bolsistas escolhem seus grupos de pesquisa a partir de seus interesses individuais. Dentro do 
grupo participam de leituras teóricas e discussões e também de eventos científicos promovidos pelo 
grupo de pesquisa. 
Atualmente, os bolsistas estão inseridos nos seguintes grupos de pesquisa: 
 
Bolsista: Alana Damasceno Arruda Camara 
Grupo de pesquisa: Laboratório de Análise Fílmica 
Orientador / Coordenador do grupo: Wilson Gomes 
 
Bolsista: Caio Sá Telles 
Grupo de pesquisa: Cultura e Sexualidade 
Orientador/Coordenador do grupo: Leandro Colling 
 
Bolsista: Carolina Guimarães Ribeiro 
Grupo de pesquisa: Laboratório de Análise Fílmica 
Orientador / Coordenador do grupo: Wilson Gomes 
 
Bolsista: Cíntia Guedes Braga 
Grupo de Pesquisa: Cultura e Sexualidade 
Orientador/Coordenador do grupo: Landro Colling 
 
Bolsista: Hortência Nepomuceno dos Santos 



Grupo de pesquisa: Políticas Culturais no Brasil 
Orientador / Coordenador do grupo: Albino Rubim 
 
Bolsista: Jéssica Monteiro Passos 
Grupo de pesquisa: Laboratório de Análise Fílmica 
Orientador / Coordenador do grupo: Wilson Gomes 
 
Bolsista: João Araújo 
Grupo de pesquisa: Cultura e Sexualidade 
Orientador / Coordenadora do grupo: Leandro Colling 
 
Bolsista: Marcel Ayres Dantas 
Grupo de pesquisa: Grupo de Pesquisa em Análise da Fotografia 
Orientador / Coordenador do grupo: Benjamim Picado Sousa e Silva. 
 
Bolsista: Marcelo Lima 
Grupo de pesquisa: Cultura e Sexualidade 
Orientador / Coordenadora do grupo: Leandro Colling 
 
Bolsista: Paula Janay Alves 
Grupo de pesquisa: Grupo de Pesquisa sobre Internet e Política 
Orientador / Coordenadora do grupo: Wilson Gomes. 
 
Bolsista: Rodrigo Lessa Cézar Santos 
Grupo de pesquisa: Webclick 
Orientadora / Coordenadora do grupo: Graciela Natansohn 
 
Bolsista: Samuel Barros 
Grupo de pesquisa: Webclick 
Orientador / Coordenadora do grupo: Graciela Natansohn 

 

Promotores da atividade: 
PETCOM 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
 
Grupos de pesquisa vinculados aos programas de pós-graduação da faculdade: Programa de Pós-
Graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea (PPGCCC) e Programa de Pós-Graduação 
em Cultura e Sociedade (CULT). 

 

 
 
3.2.4 

Natureza da atividade realizada: 
Estudos Orientados 

 

Tema:  
Estudos Culturais e Comunicação 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan 
 

Fev Mar 
 

Abr 
x 

Mai 
X 

Jun 
x 

Jul Ago 
 

Set 
 

Out Nov 
 

Dez 

Público Alvo: 
Bolsistas PETCOM 

 

Descrição da Atividade: 
 



A atividade consiste na leitura e debate de textos teóricos, selecionados pela tutora,  referentes aos 
Estudos Culturais Britânicos que põem em foco a interface entre Cultura e Comunicação. As leituras 
priorizaram a obra de Stuart Hall, nos artigos reunidos no livro Da Diáspora. Esta atividade foi a 
primeira parte do ciclo de Estudos Orientados que  deve ser repetido no ano de 2009 de forma mais 
ampla. 

 

Promotores da atividade: 
PETCOM 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Justificativa realização da atividade: 
 
A atividade surgiu com a necessidade de fortalecer a base em conhecimento teórico do grupo a 
cerca de temas em comunicação e cultura contemporânea, uma vez que esta interface é 
recorrentemente abordada no campo da Comunicação. Os conhecimentos adquiridos durante a 
atividade servem de base dos conhecimentos teóricos de cada petiano, além de tratar de temas aos 
quais reportam-se durante toda a graduação. 

 

Resultados esperados: 

Aprofundar a formação teórica dos bolsistas, assim como estimular a produção de artigos 
acadêmicos. 

 

Resultados alcançados: 
 
- Desenvolvimento de competências acadêmicas em pesquisa; 
-Desenvolver maiores habilidades de leitura e debate de textos teóricos; 
- Ampliar o conhecimento sobre temas como identidade, comunicação, cultura, entre outros. 

 

Comentário Geral: 
 
- Textos debatidos: 

HALL, Stuart. Estudos Culturais e seu legado teórico. In: HALL, Stuart, SOVIK, Liv. Da Diáspora: 
identidades e mediações culturais. Belo Horizonte : Editora UFMG/UNESCO, 2003, p. 199-217 

HALL, Stuart. Codificação/Decodificação. In: HALL, Stuart, SOVIK, Liv. Da Diáspora: identidades e 
mediações culturais. Belo Horizonte : Editora UFMG/UNESCO, 2003, p. 387-404. 

HALL, Stuart. Reflexões sobre o modelo de codificação/decodificação: uma entrevista com Stuart 
Hall. In: HALL, Stuart, SOVIK, Liv. Da Diáspora: identidades e mediações culturais. Belo 
Horizonte:Editora UFMG/UNESCO, 2003a, p. 353-386.  

HALL, Stuart. Apresentação. Para ler Stuart Hall. In: HALL, Stuart, SOVIK, Liv. Da Diáspora: 
identidades e mediações culturais. Belo Horizonte:Editora UFMG/UNESCO, 2003a, p. 11-22. 

HALL, Stuart. A formação de um intelectual diaspórico. Uma entrevista com Stuart Hall, de Kuan-
Hsing Chen. In: HALL, Stuart, SOVIK, Liv. Da Diáspora: identidades e mediações culturais. Belo 
Horizonte:Editora UFMG/UNESCO, 2003a, p. 407-434. 

 
3.2.5 

Natureza da atividade realizada: 
Estudos Orientados 

 

Tema:  
Jornalismo Digital 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 



Jan 
 

Fev Mar 
X 

Abr 
x 

Mai 
x 

Jun 
x 

Jul 
x 

Ago 
x 

Set 
x 

Out 
x 

Nov 
x 
 

Dez 
X 

Público Alvo: 
Bolsistas PETCOM 

 

Descrição da Atividade: 
 
A atividade consiste na leitura e debate de textos teóricos, selecionados pela tutora,  referentes a 
jornalismo digital. As leituras priorizaram os textos do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Digital, do 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Culturas Contemporâneas. 

 

Promotores da atividade: 
PETCOM 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Justificativa realização da atividade: 
 

Trata-se de uma temática de grande interesse dos alunos, considerando que o campo profissional 
está demandando formação nesta área. Por outro lado, a produção de meios digitais por parte do 
Pet (revista Fraude online, e blogs da Fraude) exige, além de formação técnica, elementos teóricos 
que permitam pensar as práticas profissionais, em vez de reproduzi-las acriticamente. 

As sessões são parte das atividades da pesquisa coletiva “Arquitetura da informação, formatos e 
gêneros em revistas online” e a formação teórica destes estudos orientados convergem com os 
objetivos desta pesquisa.. 

 

Resultados esperados: 

Aprofundar a formação teórica dos bolsistas, assim como estimular a produção de artigos 
acadêmicos. 

 

Resultados alcançados: 
 
- Aquisição de competências acadêmicas em pesquisa; 
-Desenvolvimento de maiores habilidades de leitura e debate de textos teóricos; 
- Ampliação do conhecimento sobre teoria do hipertexto, jornalismo digital. 
- Elaboração de artigos científicos e participação em eventos científicos. 

 

Comentário Geral: 
 
- Textos debatidos: 
 
PALACIOS, Marcos. Jornalismo Online, Informação e Memória: Apontamentos para debate. 
PALACIOS, Marcos. Hipertexto, fechamento e o uso do conceito de não-linearidade 
discursiva. 
MIELNICZUK, L., MARQUES,I. Sistemas publicadores para webjornalismo: MapaLink, um 
protótipo para produtos de terceira geração. 
SILVA JR, J. Do hipertexto ao algo mais: Usos e abusos do conceito de hipermídia pelo 
jornalismo on-line.  
DIAZ NOCI, Javier. Conceptos y elementos del discurso digital. 

 
 
3.2.6 

Natureza da atividade realizada: 
Palestras 
  



Tema:  
Apresentação de artigos desenvolvidos nos grupos de pesquisa pelos bolsistas do PETCOM. 
  

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan 
 

Fev Mar 
 

Abr 
x 

Mai 
X 

Jun 
x 

Jul Ago 
 

Set 
X 

Out Nov 
 

Dez 

Público Alvo: 
Comunidade acadêmica da Facom. As palestras são realizadas numa sala da Faculdade de 
Comunicação da UFBA, sendo o público formado por estudantes da própria instituição. 

 

Descrição da Atividade: 
 
Denominadas “Sessões Científicas”, são palestras com duração média de uma hora em que os 
membros do grupo expõem aos colegas e demais estudantes da instituição o trabalho realizado em 
seu grupo de pesquisa. A atividade é organizada, divulgada e assistida pelos membros.  

 

Promotores da atividade: 
PETCOM 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
 
Faculdade de Comunicação/UFBA 
Laboratório de Fotografia/ FACOM/UFBA 

 

Justificativa realização da atividade: 
 
A atividade possibilita aos bolsistas divulgarem à comunidade acadêmica os resultados obtidos em 
seus respectivos grupos de pesquisa. É uma oportunidade para a graduação conhecer a produção 
acadêmica dos grupos de pesquisa da instituição e resultado dos trabalhos dos membros do 
PETCOM. A atividade valoriza e incentiva a pesquisa, já que constitui um canal permanente de 
divulgação dos trabalhos individuais e um elo entre a produção acadêmica da instituição e a 
graduação. As palestras possibilitam aos estudantes habituar-se ao formato de apresentação de 
trabalhos em eventos científicos, 
através do desenvolvimento do poder de síntese e sistematização de idéias. Para a realização da 
atividade também são exercitados a execução de cartazes e assessoria do evento (mailing, blog, 
site, etc.). 

 

Resultados esperados: 
 
-Divulgar os trabalhos dos estudantes em seus respectivos grupos de pesquisa. 
-Levar à graduação o conhecimento gerado pela produção científica da instituição. 
-Incentivar e valorizar a pesquisa acadêmica. 
-Capacitar os estudantes a apresentar seus trabalhos em eventos científicos. 
- Exercitar a atividade de assessoria de eventos, visto que a divulgação do evento também é 
realizada pelo grupo. 

  

Resultados alcançados: 
 
Foram realizadas as quatro edições planejadas do evento mais uma Edição Especial na Semana do 
Calouro que apresentou os principais grupos de pesquisa da Faculdade.  
Abril: os bolsistas Alana Camara e Rodrigo Lessa apresentaram o artigo “Análise de recepção 
estética: o horizonte de expectativas e seus efeitos no seriado televisivo”. 
Maio: a bolsista PETCOM Hortência Nepomuceno e a bolsista PIBIC Vanessa Barbosa 
apresentaram o artigo "Políticas culturais na Argentina". 
Junho: a ex-bolsista PETCOM Jéssica Neri apresentou o artigo: "Aquele cara com um nariz 
engraçado: a importância de Snoopy na adaptação de Peanuts das tirinhas para a animação”. 
Setembro: a bolsista PETCOM Cíntia Braga apresentou o trabalho de pesquisa intitulado 



"Personagens homossexuais nas telenovelas da Rede Globo: o caso Torre de Babel". 

 

Comentário Geral:  
A média de público é de 20 pessoas. 

 

 
 
3.2.7 

Natureza da atividade realizada: 
Palestras  

 

Tema:  
Apresentação de grupos de pesquisa da Faculdade de Comunicação 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan 
 

Fev Mar 
 

Abr 
 

Mai 
 

Jun 
 

Jul Ago 
x 

Set 
 

Out Nov 
 

Dez 

Público Alvo: 
Comunidade acadêmica da Facom.  

 

Descrição da Atividade: 
 
A Edição Especial do “Sessões Científicas” foi realizada durante a Semana do Calouro da 
Faculdade de Comunicação. Foram convidados membros dos grupos de pesquisa da Facom, 
vinculados aos dois programas de pós-graduação existentes: Pós-Graduação em Comunicação e 
Cultura Contemporânea (PPGCCC) e Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (CULT), para 
apresentarem aos estudantes recém-ingressos na faculdade o trabalho realizado em seus grupos 
de pesquisa. A atividade foi organizada, divulgada e assistida pelos bolsistas PETCOM. 

 

Promotores da atividade: 
PETCOM. 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
 
Colegiado da Faculdade de Comunicação/UFBA 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea 
Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade 

 

Justificativa realização da atividade: 
 
A atividade possibilita aos estudantes recém-ingressos na graduação conhecer a produção 
acadêmica dos grupos de pesquisa da instituição, valorizando e incentivando a pesquisa acadêmica 
além de ser promover a integração entre o PETCOM, a graduação e a pós-graduação.  

 

Resultados esperados: 
  
-Mostrar à graduação a estrutura institucional o conhecimento gerado pela produção científica da 
instituição. 
-Incentivar e valorizar a pesquisa acadêmica. 

 

Resultados alcançados: 
 
- Todos.  Todavia, foi realizada uma Edição Especial do “Sessões Científicas”, não prevista no 
planejamento. 

 



Comentário Geral: 

 
 

3.3. Extensão 
Informar as cinco atividades de extensão  consideradas mais relevantes  
 
 

3.3.1 

Natureza da atividade realizada: 
Oficinas 

 

Tema:  
Jornalismo Escolar 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan 
 

Fev Mar 
X 

Abr 
X 

Mai 
x 

Jun 
X 

Jul Ago 
 

Set 
 

Out Nov 
 

Dez 

Público Alvo: 
Estudantes do Ensino Médio do Colégio Estadual da Bahia – Central 

 

Descrição da Atividade: 
 
Denominada “Jornal na Escola” essa atividade objetivou a capacitação dos alunos do Colégio 
Central na produção de um jornal impresso. O projeto foi dividido em dois momentos: 
A) Capacitação teórica e técnica na produção de um jornal impresso:  
B) Produção de um jornal impresso 

 

Promotores da atividade: 
 
A atividade é promovida pelo grupo, em parceria com a Faculdade de Educação/Faced/UFBA, 
mediante o projeto PROFOCO (Projeto de Formação Cooperativa de Ofícios), coordenado pela 
Faced. 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
 
Faculdade de Comunicação/UFBA 
Faculdade de Educação/UFBA 
Colégio Estadual da Bahia – Central 

 

Justificativa realização da atividade: 
 
O Colégio Estadual da Bahia – Central – começou, desde 2006, por um processo de revitalização 
em sua proposta pedagógica. Tal processo envolveu tanto discentes como Planejamento de 
Atividades para os docentes. Para os alunos, foi desenvolvido o PROFOCO (Projeto de Formação 
Cooperativa de Ofícios), dirigido pela Faculdade de Educação da UFBA, cujo objetivo era agregar 
ao Ensino Médio formal às dimensões funcional e cultural de formação, através da oferta de oficinas 
englobando as mais diferentes áreas do conhecimento, para que o estudante pudesse construir 
uma trajetória de formação com mais autonomia e opções. Dentre as oficinas oferecidas, 
encontravam-se as do Projeto Jornal na Escola. Além de construir um veículo de comunicação na 
escola, a oficina de jornal visou inserir os alunos em atividades pré-profissionalizantes e oferecer 
possibilidades de uma ação profissional futura. O jornalismo escolar é um instrumento pedagógico 
que serve para: 
 
· integrar várias áreas de conhecimento (língua portuguesa, ciências sociais e humanas); 
· propiciar a experimentação, expressão e criação de linguagens. 
· explorar o patrimônio lingüístico - cultural existente no grupo e transformá-lo em práticas de 
comunicação midiática; 



· facilitar a expressão dos interesses, inquietações e opiniões dos alunos sobre diversos temas, 
inclusive os considerados como “não escolares”; 
· favorecer a confrontação das informações entre si e com a realidade circundante; 
· estimular a procura de novas e variadas fontes de informação, valorizando e ponderando fontes 
não tradicionais, e a abordar diferentes técnicas de coleta de informação; 
· oferecer momentos grupais de reflexão para analisar a informação de forma cooperativa; 
· oferecer diversos modos de expressão, tanto escritos (através de gêneros variados, jornalísticos, 
literários, dramáticos) como artísticos e imagéticos (fotografia, desenho, etc.); 
· estabelecer um canal de comunicação e integração com a comunidade da qual a escola é parte; 
· incentivar a leitura; 
· estimular o sentido de cidadania e o interesse na vida social, institucional e comunitária; 
· incentivar o aluno para o prosseguimento de uma formação universitária. 

 

Resultados esperados: 
 
a) Produção de, no mínimo, uma edição do jornal escolar. Capacitar os alunos para que produzam 
seu jornal escolar de forma independente, para que nos anos seguintes o jornal continue a ser 
produzido.  
b) capacitar os alunos em todas as etapas produtivas de um jornal impresso. Produção de fanzines, 
suporte escolhido por ser uma mídia alternativa, econômica e prática, que servirá para o exercício 
das técnicas jornalísticas adquiridas ao longo das oficinas.  
 

 

Resultados alcançados: 
 
 Foram realizadas: 
 
1. Oficina de Texto Jornalístico 
Conteúdo abordado: Elementos de básicos do Jornal (Manchete, Chamada, Coluna, Caderno, 
Cabeça, Linhas de apoio, Fotos, Legenda, Infográficos, Publicidade); Lide, sub-lide, detalhes, 
estrutura da notícia, objetividade e clareza do texto jornalístico; Os gêneros jornalísticos: como 
identificá-los e diferenciá-los entre si (Artigo, Editorial, Nota, Notícia, Reportagem, Entrevista e 
Crônica); Técnicas de apuração; Fontes; Discussão de pauta.  
 
2. Oficina de Fotojornalismo 
Conteúdo abordado: Composição; Foco; Luz; Narrativas fotográficas; Manipulação da máquina e 
descrição de seus elementos; O que é fotojornalismo; Análise de fotografias. 
 
3 Oficina de Diagramação em impressos 
Conteúdo Abordado: Elementos básicos do Adobe Photoshop (Abrir, Zoom, Layers, History, Brilho e 
Contraste, Nivelamento de tons, Transformar em preto e branco, Cortar e Salvar); Elementos 
básicos do Corel Draw (Barra de Ferramentas, Régua, Paleta de Cores, Página de desenho, 
Criação e organização de objetos, Manipulação de objetos – selecionar, colorir, agrupar, desagrupar 
texto, Importar e exportar arquivos)  
 
4. Foi produzido um fanzine. 

 

Comentário Geral: 
 
Devido a conflitos entre a direção do Colégio Central e a Faculdade de Educação da UFBA, 
organizadora do projeto PROFOCO, do qual o Projeto de Pesquisa, Ensino e Extensão “Jornal na 
Escola” era parte, todas as oficinas que estavam sendo realizadas no Colégio foram suspensas em 
Junho de 2008. No entanto, prosseguimos com o projeto, mudando-o para a sede da Faculdade de 
Comunicação, com a participação dos alunos do Colégio Central, que continuaram freqüentando as 
aulas de diagramação. Desta forma, pudemos concluir a primeira etapa do projeto. Durante o 
segundo semestre tentou-se continuar, sem êxito, devido às dificuldades dos estudantes para se 
deslocar para a Facom, e pela falta de apóio do Colégio Central. Por esses motivos, decidimos dar 
por encerrado o projeto, em forma antecipada. 

 



 
3.3.2 

Natureza da atividade realizada: 
Palestras 

Tema:  
 
a) A influência de estudos sobre sexualidade nas apresentações da banda Solange, Tô Aberta! 
b) Apresentação e discussão de propostas dos candidatos a prefeitura de Salvador (Foram 
convidados todos os candidatos à prefeitura de Salvador) 
c) 200 anos de Imprensa (Edição especial para a Semana do Calouro) 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan 
 

Fev Mar 
 

Abr 
 

Mai 
 

Jun 
x 

Jul Ago 
 

Set 
x 

Out Nov 
 

Dez 

Público Alvo: 
Comunidade acadêmica. As palestras são realizadas no auditório da Faculdade de Comunicação. O 
público é formado majoritariamente por estudantes e professores de comunicação social de 
diversas faculdades soteropolitanas. A média de público é de 50 pessoas. 

 

Descrição da Atividade: 
 
Denominada “Pílulas do Conhecimento”, é uma série de palestras ministradas por profissionais da 
área da comunicação que debate temas do campo laboral que não são tratados no âmbito 
acadêmico. O grupo organiza, divulga e assiste aos eventos. 

 

Promotores da atividade: 
PETCOM 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
 
Faculdade de Comunicação/UFBA 
Laboratório de Fotografia/ FACOM/UFBA 

 

Justificativa realização da atividade: 
 
A atividade oferece conhecimentos não contemplados pela graduação, como questões relacionadas 
ao mercado de trabalho, ao exercício profissional e a temas em evidência e pertinentes à área. A 
atividade possibilita aos estudantes o contato com vertentes não acadêmicas do conhecimento 
sobre a comunicação social. A participação nos eventos possibilita o acesso a novas idéias, além de 
incentivar o debate e a reflexão. Desta maneira, o grupo amplia os horizontes críticos e se mantém 
socialmente engajado e atualizado sobre questões externas à experiência acadêmica – aspectos 
fundamentais para a completude da formação intelectual e para o exercício da profissão. 

 

Resultados esperados: 
Estabelecer contato com outros âmbitos profissionais, artísticos e acadêmicos para ampliar o acervo 
cultural dos participantes, estabelecer parcerias e contatos entre grupos. Planejam-se quatro 
eventos por ano. 
 

 

Resultados alcançados: 
 
- Através das palestras o grupo obteve conhecimento sobre Teoria Queer e estudos de sexualidade 
através da exposição da trajetória artística, acadêmica e política de Pedro Costa mestrando em 
Artes Cênicas na UFBA. 
- Foi realizado um Pílulas com o candidato à Prefeitura de Salvador, Hilton Coelho, que discorreu 
sobre cultura, educação e segurança. O resto dos convidados desistiu das palestras por problemas 



de agenda. 
- Foi realizada uma Edição Especial do Pílulas sobre os 200 anos da imprensa, com os convidados 
Giovandro Marcus Ferreira, diretor da Facom/UFBA Washington José de Souza Filho, presidente do 
Colegiado do curso, e Hélio Carneiro, Diretor da Empresa Gráfica da Bahia, EGBA. 
- Foi realizada um Pílulas: Moda, Perspectivas teóricas e Artísticas, com a prof. Renata Pitombo e 
Tarcísio Almeida, designe de moda. Novembro de 2008. 

 

Comentário Geral: 
 
É a atividade do grupo de maior público na comunidade da Façom, com uma média de 40 pessoas. 

 

 
 
3.3.3 

Natureza da atividade realizada: 
Assessoria de Comunicação 

 

Tema:  
PETCOM 
 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan 
X 

Fev 
x 

Mar 
X 

Abr 
X 

Mai 
X 

Jun 
x 

Jul 
X 

Ago 
x 

Set 
x 

Out 
x 

Nov 
x 

Dez 
x 

Público Alvo: 
Estudantes de Comunicação, comunidade universitária, mídia. 

 

Descrição da Atividade: 
 
No primeiro semestre de 2008, os bolsistas do PET Comunicação se reuniram para planejar e 
executar estratégias de comunicação que promovessem a imagem, relacionamento e transparência 
do PETCOM perante a graduação e a faculdade como um todo. Além disso, divulgar as atividades, 
rotinas e eventos promovidos pelo grupo faziam-se necessário para que a faculdade se integrasse e 
fizesse parte desse processo, tornando-nos acessíveis e úteis para a graduação. Como resultado, 
foram produzidos site, blogs e perfis em redes sociais, material gráfico de divulgação, releases e 
notas. 

Promotores da atividade: 
Bolsistas do grupo PET Comunicação. 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. 

 

Justificativa realização da atividade: 
 
A assessoria de comunicação do PETCOM surgiu da necessidade de se aproximar e despertar 
interesse dos estudantes da Faculdade de Comunicação e da UFBA no PETCOM, fazendo com que 
eles conhecessem o programa e as produções de ensino, pesquisa e extensão produzidas pelo 
grupo e estimulando-os a participação nas atividades do PETCOM no intuito de estimular o 
intercambio entre os diferentes âmbitos. Além disso, a assessoria do PETCOM também foi uma 
forma de capacitar os bolsistas no aprendizado teórico e prático de técnicas e estratégias de 
relações públicas, publicidade e jornalismo, componentes que fazem parte de uma assessoria de 
comunicação.  

 
 

Resultados esperados: 
 
Estreitar laços do grupo com a comunidade, através de ampla divulgação das atividades e eventos; 



ampliar o público dos eventos do PETCOM, atraindo também segmentos não-acadêmicos; 
promover a visibilidade do grupo nos veículos de comunicação; permitir feedback do público, para 
assim aperfeiçoar as realizações. 
 

 

Resultados alcançados: 
 
- Formação de uma equipe especifica para planejar e executar as ações de assessoria de 
comunicação do PET. 
- Criação do “Petiscos”, Blog do PETCOM (www.petcom.wordpress.com). O wordpress foi utilizado 
por permitir um formato mais dinâmico e colaborativo diferente dos blogs convencionais mais 
limitados. 
- Criação e manutenção do orkut do PETCOM - perfil da Ascom do PET e comunidade do 
PETCOM.  
- Atualização e divulgação do site do PETCOM (www.petcom.ufba.br).  
- Maior utilização do e-mail institucional do PET - fácil identificação de e-mails para quem recebe as 
mensagens de divulgação de eventos e atividades do PET 
- InfoPet - Informativo bimestral, enviado virtualmente - em formato html e contendo fotografias 
ilustrativas e textos curtos com as atividades desenvolvidas pelo PETCOM no período. Com um 
enfoque criativo para chamar a atenção para as atividades e despertar para o interesse em lê-lo.  
- Elaboração de um mailing – lista de contatos – de alunos de todos os semestres e listas internas 
da faculdade no intuito de garantir que a informação que queremos divulgar chegue a toda a 
faculdade. 
- Criação gráfica: elaboração de cartazes para serem impressos e de material virtual (banner, 
cartazes) para serem divulgados através de mailing, blog e Orkut. 
- Elaboração de releases para divulgação das atividades promovidas pelo PET 
- Atualização do mural do PETCOM, exposto na parte interna da faculdade, com temas específicos 
ou com divulgação de atividades e eventos do PETCOM. 
- Elaboração do fanzine “Peteleco” – publicação do PETCOM – elaborado para a semana dos 
calouros no inicio do semestre, falando sobre o programa, nossas atividades, processo de seleção, 
instituição financiadora do programa (MEC), além de comentários e brincadeiras sobre a faculdade.  

 
 

Comentário Geral: 

 
3.3.4 

Natureza da atividade realizada: 
Assessoria de Imprensa 

 

Tema:  
Exposição fotográfica do Laboratório de Fotografia da Facom 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan 
 

Fev Mar 
X 

Abr 
X 

Mai 
x 

Jun 
x 

Jul Ago 
 

Set 
 

Out Nov 
 

Dez 

Público Alvo: 
Veículos de comunicação, jornalistas, formadores de opinião, fotógrafos e sociedade.  

 

Descrição da Atividade: 
 
No primeiro semestre de 2008, por demanda do Labfoto, os bolsistas do PET Comunicação fizeram 
a assessoria de imprensa da exposição fotográfica “Boneca sai da caixa”. A exposição abriu a 
mostra de cinema “Possíveis Sexualidades” realizada no Instituto Cervantes. Os ensaios 
fotográficos foram realizados pelos monitores do Laboratório de Fotografia (Labfoto) da Faculdade 
de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (UFBA) durante a parada Gay de Salvador, em 
2007.   

 

http://www.petcom.wordpress.com/
http://www.petcom.ufba.br/


Promotores da atividade: 
Bolsistas do grupo PET Comunicação. 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
Laboratório de Fotografia da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. 

 

Justificativa realização da atividade: 
 
A atividade surgiu através da demanda do Laboratório de Fotografia da Faculdade de Comunicação 
da UFBA (Labfoto), que originou uma parceria entre o PET Comunicação e esse laboratório. O 
grupo PETCOM realizou a assessoria de imprensa da exposição fotográfica “Boneca sai da caixa” 
produzida pelo Labfoto. Em troca, os bolsistas PETCOM participaram de um workshop de 
capacitação em fotografia digital. Tal atividade, além de aumentar o vínculo e a atuação do grupo 
PET em atividades desenvolvidas pela faculdade, é uma oportunidade de adquirir experiência em 
atividades profissionais específicas da área de comunicação. 

 

Resultados esperados: 
- divulgar atividades de parceiros do Petcom. 
-experimentar processos produtivos de assessoria de imprensa 

. 

Resultados alcançados: 
 
- Produção de releases e notas de divulgação do evento. 
- Elaboração do plano de divulgação de releases para veículos midiáticos. 
- Publicação de matérias em jornais, revistas, websites e rádios. 
- Plano de distribuição de cartazes. 
- Produção de um spot para rádio. 
- Cobertura jornalística do evento.  
- Produção de notas de repercussão. 
- Clipping do evento na imprensa. 

 
Comentário: Em troca, o Laboratório ministrou uma oficina de capacitação em Fotografia Digital 
para os bolsistas PETCOM. 
 

 
3.3.5 

Natureza da atividade realizada: 
Palestras, assessoria 

 

Tema:  
Semana dos Calouros 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan 
 

Fev Mar 
 

Abr 
 

Mai 
 

Jun 
 

Jul Ago 
x 

Set 
 

Out Nov 
 

Dez 

Público Alvo: 
Calouros da Faculdade de Comunicação 

 

Descrição da Atividade: 
 
O grupo PETCOM, em parceria com a direção e demais instâncias da faculdade, organizou a 
programação e divulgação da Semana dos Calouros da Faculdade de Comunicação.  
Atividades realizadas: 
- Apresentação da grade curricular dos cursos de Jornalismo e Produção Cultural, por bolsistas 
PETCOM. 
- Distribuição do Peteleco, fanzine informativo sobre o PETCOM produzido pelo grupo. 



- Edição especial do “Pílulas do Conhecimento”, com  palestra sobre os 200 anos da Imprensa. 
- Edição especial do Sessões Científicas, com a apresentação dos grupos de pesquisa da pós-
graduação  por seus membros participantes. 
- Divulgação, com a criação de um hotsite e folders com a programação. 

 

Promotores da atividade: 
Bolsistas PETCOM e direção da Faculdade de Comunicação. 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
Produtora Jr, Rádio Facom. 
 

Justificativa realização da atividade: 
 
A Semana dos Calouros é uma atividade de tradição na faculdade de Comunicação. É o momento 
de apresentação dos novos estudantes ao ambiente e funcionamento da faculdade. Todos os anos 
a direção elabora uma programação para recepcionar os calouros. No início do semestre 2008.2 o 
grupo PETCOM participou efetivamente da elaboração dessa programação, incluindo na 
programação edições especiais de sues eventos. 

 

Resultados esperados: 
Aproximação com os novos alunos da faculdade e demais instâncias. 

 

Resultados alcançados: 
Maior visibilidade do PETCOM na Faculdade. 
 

 
3.3.6 

Natureza da atividade realizada: 
Exposição 

 

Tema:  
Exposição Fraudes Visuais 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan 
 

Fev 
 

Mar 
 

Abr 
 

Mai 
 

Jun 
 

Jul 
x 

Ago 
x 

Set 
 

Out Nov 
 

Dez 

Público Alvo: 
Estudantes da Faculdade de Comunicação  e da UFBA. 

Descrição da Atividade: 
 
A exposição “Fraudes Visuais” aconteceu de 11 a 15 de agosto de 2008 no pátio externo da Facom 
e foi inserida na programação dos calouros da Facom com o intuito de divulgar a revista entre os 
novatos e também para a comunidade faconiana em geral que se tivesse interesse pelo tema. 
A exposição contou com nove ilustrações de profissionais das artes e de designer e através do tema 
FRAUDE fizeram desenhos que levassem ou tivessem relação com o símbolo da “macaquicha” 
(ícone mascote da revista). Além disso, os visitantes podiam acessar um blog criado por Andrea 
May, especialmente para a exposição, com diversas criações feitas através de mashups – formato 
desenhado através de misturas de colagens de imagens e informações.  
No pátio externo da faculdade foi montada a exposição, cujas imagens foram coladas em caixas 
pretas de diferentes tamanhos e profundidade para dinamizar o espaço. Além disso, foi colado 
numa laycra branca ao lado um rosto da macaquicha com um balão que possuía o texto de 
apresentação da exposição. 

 

Promotores da atividade: 
PETCOM 
 



Parceiros ou colaboradores da atividade: 
Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. 

 

Justificativa realização da atividade: 
 
Através do plano de comunicação da revista Fraude 6 a equipe de assessoria pensou em 
desenvolver estratégias para chamar atenção para a revista tornando-a conhecida entre seu 
público-alvo, além de agendar discussões que podem vir a ser abordadas na revista e divulgar o 
lançamento do número 6. A idéia da exposição veio com o intuito de explorar mais os espaços da 
Facom com intervenções através de atividades pensadas como interferências dinâmicas que 
despertam a curiosidade para a leitura da Fraude 6. 

 

Resultados esperados: 
 
Esta atividade não constou no Planejamento anual, mas com sua elaboração esperou-se: 
- Promover a imagem do PETCOM 
- Tornar a revista conhecida entre os novos alunos 
- Cumprir o plano de comunicação 
- Estabelecer parcerias e produzir imagens artísticas com o conceito da revista. 
- Inovar na divulgação da revista 

 

Resultados alcançados: 
 
- Divulgação na semana dos calouros a exposição. 
- Chamou atenção dos estudantes do primeiro semestre estimulando-os a conhecer a revista 
Fraude. 
- Promoção de intervenções na faculdade.  
- Boa divulgação da revista e da exposição. 

 

Comentário Geral: 

 
 
3.3.7 

Natureza da atividade realizada: 
Publicação de Revista Fraude 

 

Tema: 
Jornalismo de revista e produção editorial 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan 
 

Fev Mar 
X 

Abr 
x 

Mai 
x 

Jun 
X 

Jul 
x 

Ago 
x 

Set 
x 

Out 
x 

Nov 
x 

Dez 

Público Alvo: 
Comunidade acadêmica 
Leitores interessados em jornalismo cultural 

Descrição da Atividade: 
 
Revista Fraude n. 6. Trata-se de uma revista experimental de jornalismo cultural. A Fraude é uma 
publicação anual produzida pelos bolsistas, que realizam a captação de recursos, a pré-produção, 
discutem pautas, apuram e escrevem as matérias, e posteriormente, cuidam de sua diagramação, 
assessoria de comunicação, lançamento e pós-produção.  A Fraude possui 44 páginas, com miolo 
em preto e branco, papel couché fosco 115 g. e capa em 4 cores, couché fosco 180 g. Tiragem: 
1.000 exemplares.  
A partir do número 5, a revista conta com a colaboração de outros discentes (não bolsistas) e de 
profissionais da área da comunicação, na realização de matérias, fotos e ilustrações, como uma 
forma de integrar as produções do PETCOM à comunidade universitária e profissional de Salvador. 



A realização da revista Fraude implica nas seguintes etapas: 
 
I. Publicação da revista:  
a) Pré-produção: discussão de linha editorial, do projeto gráfico, do projeto de captação de recursos, 
do plano de comunicação. 
b) Produção: discussão de pautas, apuração, elaboração das matérias, redação, edição e revisão 
das matérias. Produção de imagens, fotografias, ilustrações e diagramação da revista e do material 
de divulgação. Assessoria de comunicação. Produção da festa de lançamento.  
c) Pós-produção: clipagem, prestação de contas, distribuição. 
A revista Fraude é distribuída em: faculdades de comunicação de Salvador, outros PET da Bahia, 
bibliotecas públicas, órgãos públicos vinculados à cultura, jornais e revistas baianas, revistas 
nacionais, cafés, bares e espaços culturais de Salvador e livrarias. 
 
II. Produção da Festa de Lançamento da Revista Fraude n.6. Os bolsistas PETCOM realizarão 
todas as etapas de produção do Lançamento da Revista Fraude. Elaboração de projeto e captação 
de recursos; produção executiva; prestação de contas aos apoiadores e patrocinadores. 
 
III. Assessoria de comunicação da Revista Fraude n.6. Articular ações estratégicas de comunicação, 
visando a divulgação da revista Fraude n.6 e de sua festa de lançamento na imprensa e na 
comunidade soteropolitana. Para isso, serão utilizados: meios digitais (mailing, blog, Orkut) e 
impressos (cartazes, folderes, panfletos, postais, convites, presskits, mala-direta). Sugestão de 
pauta e envio de notas e releases para a imprensa (jornais e revistas impressos, rádio, televisão, 
sites, guias culturais). Clipagem de material. Cobertura do evento. 

 

Promotores da atividade: 
 PETCOM. 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
Laboratório de Fotografia da Facom (Labfoto). 

Estudantes da graduação. 
 

Justificativa realização da atividade: 
 
A revista Fraude é uma publicação de jornalismo cultural que se propõe a suprir a ausência de 
outros produtos com essa temática na cidade de Salvador.  
Para os alunos envolvidos, a produção da Revista Fraude é uma experiência de grande 
aprendizado, na qual são pensadas, planejadas e executadas todas as etapas de elaboração da 

Revista. 
 

Resultados esperados: 
 
a) publicar o n. 6 da revista Fraude; 
b) experimentar processos de produção, editoração, edição e distribuição de mídia impressa;  
c) experimentar rotinas jornalísticas; 
d) criar um canal de comunicação e colaboração entre o PET e a instituição (Facom/Universidade); 
e) publicar um veículo de jornalismo cultural num mercado órfão desse tipo de produto. 
f) realizar a festa de lançamento da revista Fraude n.6; 
g) experimentar processos produtivos da organização de um evento; 
h) estabelecer contatos com o meio artístico-cultural da cidade; 
i) dar visibilidade à revista Fraude n.6 
j) assessorar e divulgar a revista Fraude n.6, proporcionando visibilidade; 
k) experimentar os processos produtivos de uma assessoria de comunicação e 
l) criar um canal de comunicação entre o PETCOM e a comunidade. 

 

Resultados alcançados: 
 
a) experimentar processos de produção, editoração, edição e distribuição de mídia impressa;  
b) experimentar rotinas jornalísticas; 
c) experimentar processos produtivos da organização de um evento; 



d) estabelecer contatos com o meio artístico-cultural da cidade 

 

Comentário Geral: 
 
As matérias que compõem a revista Fraude foram produzidas durante o semestre 2008.1. 
Atualmente, a revista Fraude está em etapa de editoração eletrônica e, paralelamente, estão 
sendo desenvolvidas as atividades: 
- Fase final de captação de recursos. 
- Produção executiva da festa de lançamento (Data, local, banda e decoração. Está prevista 
para dia 28/11) 
- A Assessoria de Comunicação está na etapa de elaboração de releases, manutenção do 
blog, e desenhando um kit de imprensa. 
 

 
 
3.3.8 

Natureza da atividade realizada: 
Organização da biblioteca do PET 

 

Tema:  
Biblioteca 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan 
X 

Fev 
X 

Mar 
x 

Abr 
x 

Mai 
x 

Jun 
x 

Jul 
x 

Ago 
x 

Set 
x 

Out 
x 

Nov 
x 

Dez 
x 

Público Alvo: 
Comunidade da  Faculdade de Comunicação 

 

Descrição da Atividade: 
Catalogação, informatização e administração do acervo bibliográfico obtido mediante compra e 
doações. 
 

 

Promotores da atividade: 
PETCOM 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
 
 

Justificativa realização da atividade: 

O PetCom possui uma biblioteca própria cujo acervo é composto por livros do campo da 
comunicação e de literatura. O objetivo é ter acesso a livros não disponível nas bibliotecas  da 
UFBA e a material de consulta cotidiana, seja por demanda de disciplinas ou por demandas 
provenientes das pesquisas do grupo. A biblioteca conta com mais de 250 títulos. 
Faz parte da BiblioPet, também, um acervo de monografias, dissertações e teses doadas por ex-
alunos da Facom. Qualquer membro da comunidade faconiana pode ter acesso à biblioteca, 
utilizando os livros para consulta ou tomando-os emprestados - por um período de sete dias, que 
pode ser renovado.  

 

Resultados esperados: 
- disponibilizar bibliografia com grande demanda 
- compartilhar o acervo do  PETCOM com a comunidade da faculdade em geral. 
 



Resultados alcançados: 
- Empréstimos permanentes 
- aumento da demanda de livros 

 

 
 

4. CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

Sugere-se que esta etapa do relatório seja discutida conjuntamente pelo grupo (tutores 
e alunos), de modo que as informações traduzam a compreensão de todos. 

 
4.1. A carga horária mínima de oito horas semanais para orientação dos alunos e 
do grupo foi cumprida pelo(a) Tutor(a)? 

( x ) Integralmente 
(  ) Parcialmente 
(  ) Não foi cumprida 

Justifique: 
................................................................................................................................... 

 

4.2. A carga horária de vinte horas semanais para cumprimento das atividades do PET 
foi cumprida pelos alunos bolsistas e não bolsistas? 

( x ) Integralmente 
(  ) Parcialmente 
(  ) Não foi cumprida 

Justifique:  

........................................................................................................................................... 

 
4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 

(  x) Integralmente 
(  ) Parcialmente 
(  ) Não foram realizadas 

Justifique: 

 

4.4. Informe sobre a participação da IES em relação ao apoio institucional para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas do grupo: 

( x ) Integral  
(  ) Parcial  
(  ) Não houve apoio 

Justifique: Apesar das demoras dos empenhos e da burocracia, a instituição tem dado total apoio ao PETCOM. 

Observa-se falta de conhecimento de outros setores da UFBA sobre o programa PET, tal como a Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Extensão, que não convida os bolsistas PET para seus encontros e seminários anuais de pesquisa, tal 
como o faz com os bolsistas PIBIC e IC. 

 
4.5. Informe sobre a interação do grupo com o projeto pedagógico do curso de 
graduação ao qual está vinculado: 
 

( x ) Efetiva 
(  ) Parcial  
(  ) Não houve interação 



Justifique: A interação vem aumentando ano a ano, à medida em que os bolsistas vêm colaborando com as 

disciplinas e respondendo a demandas. Os professores da casa são constantemente convidados para as atividades e o 
campo profissional de ambos cursos é alvo de diversas reflexões e discussões.  

 
4.6. Informe sobre a atuação da SESu, considerando os aspectos de 
acompanhamento e gestão do PET: 
 

(  ) Excelente  (  ) Regular 
(x  ) Bom   (  ) Ruim 
 

Justifique: Os critérios de utilização do orçamento dos grupos poderiam ser mais satisfatórios se permitissem a 

compra de material permanente (equipamentos e móveis). Os atrasos nas bolsas dos discentes são muito prejudiciais, 
desestimulam a participação e engajamento dos bolsistas. 

 
4.7. Informe sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento do PET quanto ao 
acompanhamento e orientação do grupo: 
 

(x  ) Excelente  (  ) Regular 
(  ) Bom   (  ) Ruim 

Justifique: 

Tem havido, no último ano, uma crescente participação e diálogo de todos os grupos, o qual pode ser constatado no 
planejamento de ações conjuntas para 2009. 

 

 

5. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 
 
5.1. Dirigidas ao Grupo (Tutor e Alunos) 
 

5.1.1. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo, relacione, no mínimo, 
três atividades desenvolvidas pelo grupo PET, que caracterizem indicadores da 
indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão.  
 
São elas: 1. Projeto Jornal na Escola. O Projeto Coletivo de ensino, pesquisa e extensão Jornal 
na Escola, envolveu, simultaneamente, ações de ensino (os bolsistas são capacitados em 
técnicas de comunicação popular, de etnografia, dentre outros aprendizados), pesquisa 
(analise de literatura, interpretação de informações, dentre outras) e extensão (produção de 
materiais de comunicação para a comunidade; capacitação da comunidade em tecnologias 
simples de educação/comunicação, dentre outras).Constituiu uma experiência rica no que se 
refere às relações dos universitários com seu entorno social. 
 
      2. Revista Fraude: Os bolsistas capacitam-se em técnicas de redação jornalística, 
de apuração e tratamento de fontes; em elaboração de projetos de captação de recursos; em 
assessoria de imprensa de eventos e produtos, dentre outros aprendizados. A disponibilização 
on-line requer pesquisa sobre um gênero em emergência, não consolidado, como é o das 
revistas ou magazines da web. Por outro lado, a revista opera como elo entre o PET, o 
segmento da cultura em Salvador e o público universitário ao qual é destinado. 
 
      3. Sessões científicas: Esta atividade exige que os bolsistas participem em grupos 
de pesquisa, que elaborem artigos científicos, que  adquiram competências para comunicar 
avanços de pesquisas em seminários, congressos e conferências. Além disso, o PET atua 
como difusor das pesquisas desenvolvidas pelos diferentes grupos, para o resto da 
comunidade  discente.  
 

 
5.2. Dirigidas ao Tutor  
 



5.2.1. Informe as atividades acadêmicas/ científicas mais relevantes que realizou/ 
participou no ano de 2008. (Congressos, publicações, pesquisas, etc.) 

 
5.2.1.1 Pesquisa: 
 

Desde 2008, em andamento: Participação no Grupo de Pesquisa em  Jornalismo OnLine 
/GJOL, com o projeto de pesquisa: Os estudos de recepção nas novas mídias. Linha de 
pesquisa: Cibercultura. 

Resumo: Trata-se de uma pesquisa de cunho teórico que pretende realizar uma avaliação 
crítica das categorias teórico-metodológicas que vêm sendo usadas no campo da recepção, 
especialmente nos estudos qualitativos de cunho culturalista, para formular uma metodologia 
de investigação do processo receptivo do jornalismo na web, isto é, de produtos considerados 
jornalísticos e que estão no ciberespaço. Para isso, nos propusemos realizar uma pesquisa 
que avalie criticamente o alcance e utilidade de categorias largamente sedimentadas na 
investigação da recepção de mídias tradicionais (televisão e impressos), para poder elaborar 
desdobramentos e reformulações visando a compreensão teórica de fenômenos empíricos de 
leitura na web.  

 
Desde 2007.1, em andamento: Projeto Estratégias de Comunicação, Informação & 
Saúde, Metodologias de Comunicação no controle da Tuberculose em Salvador, Bahia. 
Coordenação: Ligia Rangel. Apoio do SUS, MS, CNPq e Fapesb. 
 
Resumo: Esta pesquisa pretende desenvolver estratégias de informação, comunicação e 
saúde, que possam dar suporte às ações de controle da tuberculose em território de ação da 
atenção básica do SUS no município de Salvador, Bahia. Considera-se a elevada incidência de 
tuberculose em algumas áreas deste município e o potencial de estratégias de informação e  
comunicação  para contribuir com o controle da tuberculose, em especial, quanto à aspectos 
relativos à adesão da população às ações do programa. Propõe-se o desenvolvimento de 
metodologias qualitativas que permitam o mapeamento de redes e meios de comunicação por 
onde circula a informação em saúde em um território de ação de equipes de saúde; a 
identificação dos saberes circulantes nas redes, bem como as práticas realizadas acerca da 
tuberculose e seu controle no território. Ainda, pretende-se identificar as motivações para 
adesão e resistências às ações de controle da tuberculose, bem como elaborar e testar 
metodologia para potencializar saberes e práticas populares e institucionais existentes no 
território. Tais metodologias serão avaliadas quanto à sua efetividade no controle da 
tuberculose e sua viabilidade de incorporação às práticas dos profissionais de saúde do SUS. 
Portanto, o projeto se desenvolverá mediante uma metodologia de pesquisa, que tem como 
estratégia a máxima utilização dos recursos locais, para analisar a viabilidade de transferência 
de conhecimentos e habilidades no manejo de estratégias de informação e comunicação em 
saúde. Com financiamento do SUS, MS, CNPq e Fapesb. 

  
 

5.2.1.2 Ensino: 
 
Na graduação:    
 
- COM 101 Teorias da Comunicação -  Disciplina obrigatória, 68h. 
- COM 319 Temas especiais em Comunicação – Disciplina optativa, 68h. 
- COM 122 Comunicação Jornalística - Disciplina obrigatória, 68h. 

Na pós-graduação stricto sensu do PPGCCC:  

- COM 543 Ciberespaço, comunicação e cultura. Disciplina optativa, 68h. 
 
 
 

 
 
 5.2.1.5 Produção  bibliográfica 
 



- Capítulos de livros 
NATANSOHN, L. Graciela . Leitura, usos e consumo de ciberjornalismo no Brasil: 

sistemáticas de estudo.. In: PALACIOS, Marcos; DIAZ NOCI, Javier. (Org.). Metodologia 
para o estudo dos cibermeios. Estado da arte & perspectivas. 1 ed. Salvador: Edufba, 2008, 
v. 1, p. 347-358. 

NATANSOHN, L. Graciela . Um outro olhar sobre a imprensa e cultura 
pernambucanas. Olinda/PE, 2008. (Prefácio a CERVISNKIS, André, Saúde, cultura e 
catástrofe: ensaios de comunicação. Olinda, Livrorápido/Prefeitura de Olinda, 2008). 

 
 

- Artigos em anais 
 

NATANSOHN, L.Graciela. Planejamento da comunicação comunitária e institucional ao serviço 
da saúde. No GT Comunicação e Saúde do IX CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
INVESTIGADORES DE LA COMUNICACIÓN. México, Estado de México – 9-11 de octubre de 
2008. Disponível em: http://alaic.net/alaic30/ponencias.html  
 
 
NATANSOHN, L.Graciela; COSTA, Camilla. Mulheres de atitude: o contrato de leitura na 
revista TPM.  VI Encontro da Rede Brasileira de Estudos e Pesquisas Feministas - 
REDEFEM, II Seminário  Internacional: Enfoques Feministas e o Século XXI:  Feminismo 
e Universidade na América Latina e II Encontro Internacional Encontro Política e 
Feminismo, 10 a 13 de Junho de 2008, Universidade Federal de Minas Gerais – Belo 
Horizonte. Disponível em: http://www.redefem.ufrgs.br/anaisviredefem.pdf  
 
BRAGA, Cíntia Guedes ; DOS SANTOS, Mateus Araújo ; NATANSOHN, L. Graciela . Análise 
das possíveis leituras estéticas no filme 1,99- Um Supermercado que Vende Palavras. In: X 
Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste. São Luís, Maranhão, 2008. 
Disponível em: 
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2008/resumos/R12-0262-1.pdf  
 
SILVA, Tarcízio ; ALVES, Paula J. ; AYERES, Marcel ; VILLA, Bruno ; PASSOS, Jéssica ; 
RIBEIRO, Carolina ; NATANSOHN, L. Graciela . Revistas online: uma análise dos casos 
Bravo!, Época, Carta Capital e Piauí. In: X Congresso de Ciências da Comunicação na 
Região Nordeste. São Luís, Maranhão. 2008. Disponível em: 
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2008/resumos/R12-0290-1.pdf  
 
SILVA, Tarcízio ; LIMA, Marcelo Oliveira ; NEPOMUCENO, Hortência ; NATANSOHN, L. 
Graciela ; ARAUJO, Joao Eduardo S. . A construção de gênero nos animes Sakura Card 
Captors e Yu-Gi-Oh!. In: X Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste. 
São Luís, Maranhão. 2008. Disponível em: 
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2008/resumos/R12-0376-1.pdf  
 
 
NATANSOHN, L.Graciela. A análise da situação em comunicação comunitária e institucional ao 
serviço da saúde. IV Enecult, Salvador, 2008. Disponível em: 
http://www.cult.ufba.br/biblioteca_enecult_2008_mc.html  
 
 
- Participação em Eventos 
 
IX CONGRESO LATINOAMERICANO DE INVESTIGADORES DE LA COMUNICACIÓN. México, 
Estado de México – 9-11 de octubre de 2008. 
 
VI Encontro da Rede Brasileira de Estudos e Pesquisas Feministas - REDEFEM, II Seminário  
Internacional: Enfoques Feministas e o Século XXI:  Feminismo e Universidade na América 
Latina e II Encontro Internacional Encontro Política e Feminismo, 10 a 13 de Junho de 2008, 
Universidade Federal de Minas Gerais – Belo Horizonte. 
 

http://alaic.net/alaic30/ponencias.html
http://www.redefem.ufrgs.br/anaisviredefem.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2008/resumos/R12-0262-1.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2008/resumos/R12-0290-1.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2008/resumos/R12-0376-1.pdf
http://www.cult.ufba.br/biblioteca_enecult_2008_mc.html


X Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste. São Luís, Maranhão. Junho 
2008. 
 
 
II Colóquio Internacional Brasil-Espanha. Convenio de Colaboração Acadêmica Brasil-Espanha 
(Capes/DGU 140/07). São Paulo, 18 a 19 de novembro de 2008. 
 
Coordenadora da mesa Cultura, Comunicação e Saúde, do IV Enecult, Salvador, UFBA, 2008. 
 
Conferencista no Workshop: Saúde e Sociedade: O impacto da propaganda de medicamentos. 
Projeto de Monitoração de Produtos sujeitos a Vigilância Sanitária/ANVISA. .... 2008. 

 
 
 
5.2.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a sua ação efetiva 
como Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem a metodologia que 
você utiliza na Educação Tutorial.  
 
 Em primeiro lugar, trabalho estimulando a auto-gestão do grupo e a auto-confiança nas 
competências de cada um dos bolsistas. O ensino tutorial permite estimular e desenvolver 
capacidades individuais e os potenciais de liderança dos seus membros, toda vez que há uma 
interação mais intensa entre os integrantes do grupo e orientador.  

A rotatividade nas tarefas e a não existência de papeis fixos (cada membro aprende, 
ensina, pesquisa, gerencia) permite uma melhor percepção da alteridade, do lugar dos outros, 
melhorando as capacidades de relacionamento.  

Destaco o processo de auto-avaliação desenvolvido no grupo, independente da 
realizada pela Sesu/MEC. A cada seis meses, cada um dos bolsistas realiza uma avaliação 
qualitativa, por escrito, do seu desempenho, dos colegas, da tutora e do grupo em geral, que 
tem servido para gerenciar o andamento dos trabalhos e, também, para resolver problemas de 
relacionamento no seu interior, uma vez que se constitui num espaço de reflexão. 
 Por último, estimulo a participação dos bolsistas nos grupos de pesquisa da pós-
graduação, a apresentar seus trabalhos em seminários e eventos, o que gera autoconfiança na 
vida acadêmica dos bolsistas. 
 

 
5.2.3. Considerando as atividades desenvolvidas no grupo e a sua ação efetiva como 
Tutor, relacione, no mínimo, três ações que caracterizem suas contribuições ao 
avanço qualitativo do curso de graduação ao qual está vinculado.  
 
- Promovo o engajamento dos bolsistas PETCOM nas diversas atividades acadêmicas do 
curso. As habilidades, atitudes e competências adquiridas no grupo PET, tais como o gosto 
pela leitura, o espírito de iniciativa, o trabalho em equipe, a capacidade de analise crítica,  
assim como o bom domínio da língua portuguesa e as capacidades no uso de tecnologias da 
informação, estimulando a os bolsistas PET a serem alunos de referência para o curso, 
gerando um efeito multiplicador. 
 
- Promovo o engajamento dos alunos de graduação nas atividades do PETCOM (ex.: 
participação nas oficinas de diagramação para calouros, nas palestras do “Pílulas do 
conhecimento” e nas Sessões Científicas). 
- Promovo o engajamento dos professores e alunos da pós-graduação nas atividades do 
PETCOM; 
- Sistematizei o ensino da prática do jornalismo impresso, realizando uma ponte entre os 
produtos do Pet e os de fora. Neste sentido,  ministro uma disciplina optativa cujo produto 
semestral é a revista-laboratório Lupa, produto laboratorial sistemático da graduação. Já, no 
PETCOM, edito a revista Fraude,  por tanto, há uma transferência  e um partilhamento de 
métodos de trabalho entre o produto da disciplina e o dos bolsistas PET. 
-  Estimulo a relação entre o PET, a graduação e o entorno comunitário. A publicação de duas 
revistas e  dois  blog jornalísticos exige estar antenado com a realidade soteropolitana, além da 
vida acadêmica.  



 

5.2.4. Considerando as atividades desenvolvidas no âmbito do grupo e a sua ação 
efetiva como Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que tenham sido originalmente 
construídos no PET e que foram incorporados à sua prática docente junto aos demais 
alunos da graduação.  
 
- a socialização de tarefas de gestão do processo educativo na sala de aula 
- a aprendizagem por problemas; 
- estímulo à auto-responsabilidade, e à auto-avaliação 
-  o planejamento participativo das atividades 
 

 
5.3. Dirigida ao conjunto dos Alunos do PET 
 

5.3.1. Informe os trabalhos apresentados/ publicados por cada um dos alunos do 
grupo, indicando o evento, o local e a data. 
 
 

Trabalhos apresentados em eventos científicos: 

BRAGA, Cíntia Guedes ; DOS SANTOS, Matheus Araújo ; NATANSOHN, L. Graciela . Análise 
das possíveis leituras estéticas no filme 1,99- Um Supermercado que Vende Palavras. In: X 
Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste- INTERCOM. São Luís, 
Maranhão, 2008. Disponível em: 

http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2008/resumos/R12-0262-1.pdf  

SILVA, Tarcízio ; ALVES, Paula J. ; AYRES, Marcel ; VILLA, Bruno ; PASSOS, Jéssica ; 
RIBEIRO, Carolina ; NATANSOHN, L. Graciela . Revistas online: uma análise dos casos 
Bravo!, Época, Carta Capital e Piauí. In: X Congresso de Ciências da Comunicação na 
Região Nordeste- INTERCOM. São Luís, Maranhão. 2008. Disponível em: 
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2008/resumos/R12-0290-1.pdf  

SILVA, Tarcízio ; LIMA, Marcelo Oliveira ; NEPOMUCENO, Hortência ; NATANSOHN, L. 
Graciela ; ARAUJO, João Eduardo S. A construção de gênero nos animes Sakura Card 
Captors e Yu-Gi-Oh!. In: X Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste- 
INTERCOM. São Luís, Maranhão. 2008. Disponível em: 

http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2008/resumos/R12-0376-1.pdf  

AYRES, Marcel; BARROS, Samuel,; SILVA, Tarcizio; RIBAS, Beatriz M. BLOG DA REVISTA 
LUPA. In: X Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste. São Luís, 
Maranhão, 2008. Anais Intercom Nordeste 2008 - Mídia, Ecologia e Sociedade, 2008. 
Disponível em: http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2008/expocom/EXP-3-1782-1.pdf 

BARROS, Samuel; VARGAS, Alice. LUPA: JORNALISMO EXPERIMENTAL EM REVISTA. In: 
X Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste. São Luís, Maranhão, 
2008. Anais Intercom Nordeste 2008 - Mídia, Ecologia e Sociedade, 2008. 

http://www.portcom.intercom.org.br/expocom/expocomnordeste/index.php/JOR-
2008/article/viewFile/261/149 

RIBEIRO, Carolina et al. Revista Fraude. Produto apresentado no Expocom do X Congresso 
de Ciências da Comunicação na Região Nordeste- INTERCOM. São Luís, Maranhão, 2008. 

http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2008/resumos/R12-0262-1.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2008/resumos/R12-0290-1.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2008/resumos/R12-0376-1.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2008/expocom/EXP-3-1782-1.pdf
http://www.portcom.intercom.org.br/expocom/expocomnordeste/index.php/JOR-2008/article/viewFile/261/149
http://www.portcom.intercom.org.br/expocom/expocomnordeste/index.php/JOR-2008/article/viewFile/261/149


LIMA, Marcelo Oliveira; ARAÚJO, João Eduardo Silva de. A navegação e uso da hiperlinkagem 
nas revistas webjornalísticas: TPM e BOA FORMA. In:  XXVII Seminário Estudantil de 
Pesquisa da UFBA, Salvador, Bahia, 2008. 

BRAGA, Cíntia G. A Interatividade em revistas on-line: TPM e Boa Forma. In:  XXVII Seminário 
Estudantil de Pesquisa da UFBA, Salvador, Bahia, 2008. 

AYRES, Marcel; SA TELES, Caio; NEPOMUCENO, Hortência. A Arquitetura da Informação nas 
revistas webjornalísticas: TPM e BOA FORMA. In:  XXVII Seminário Estudantil de Pesquisa da 
UFBA, Salvador, Bahia, 2008. 

PASSOS, Jéssica. M.; RIBEIRO, Carolina; LESSA, Rodrigo. A multimidialidade nas revistas 
web: O caso da Boa Forma. In: XXVII Seminário Estudantil de Pesquisa da UFBA, Salvador, 
Bahia, 2008. 

CAMARA, Alana; ALVES, Paula. Revistas Boa Forma e TPM: Uma análise comparativa entre 
os formatos impresso e web. In: XXVII Seminário Estudantil de Pesquisa da UFBA, 
Salvador, Bahia, 2008. 

BARROS, Samuel. A interatividade no jornalismo on-line: alguns apontamentos conceituais. In: 
Seminário Interativo Ensino, Pesquisa e Extensão da UFBA, Salvador, Bahia, 2008. 

NEPOMUCENO, Hortência. Leis municipais de incentivo a cultura: uma análise do 
VIVACULTURA. In: Seminário Interativo Ensino, Pesquisa e Extensão da UFBA, 2008, 
Salvador. 

CAMARA, A.D.A.; SANTOS, R.L.C. Análise da Recepção Estética: o horizonte de expectativas 
e seus efeitos no seriado televisivo Roma. VII ENEPET - Encontro Nordestino dos grupos 
PET. Fortaleza, Ceará, 2008. 

Participação em eventos científicos:  

ALVES, Paula Janay. Participante da V Jornada de Comunicação e Democracia. Encontro 
organizado pelo Grupo de Pesquisa em Mídia e Esfera Pública/UFMG e o Grupo de Pesquisa 
em Comunicação e Política/UFBA. Salvador, UFBA, Maio de 2008. 

CAMARA, Alana. "Lost, CSI, The West Wing, Desperate Housewives, House: Una 
propuesta metodológica de análisis de la ficción televisiva", curso ministrado pela 
Profª.Drª. Anna Tous Rovirosa, da Faculdade de Ciencias da Comunicação da Universidade 
Autônoma de Barcelona (UAB). O curso foi promovido pelo grupo de pesquisa A-Tevê, ligado 
ao Programa de Pós-graduação em Comunicação e Culturas Contemporâneas da Faculdade 
de Comunicação da UFBA.  Salvador, Outubro de 2008 

RIBEIRO, Carolina. "Lost, CSI, The West Wing, Desperate Housewives, House: Una 
propuesta metodológica de análisis de la ficción televisiva", curso ministrado pela 
Profª.Drª. Anna Tous Rovirosa, da Faculdade de Ciencias da Comunicação da Universidade 
Autônoma de Barcelona (UAB). O curso foi promovido pelo grupo de pesquisa A-Tevê, ligado 
ao Programa de Pós-graduação em Comunicação e Culturas Contemporâneas da Faculdade 
de Comunicação da UFBA.  Salvador, Outubro de 2008. 

PASSOS, Jéssica. "Lost, CSI, The West Wing, Desperate Housewives, House: Una 
propuesta metodológica de análisis de la ficción televisiva", curso ministrado pela 
Profª.Drª. Anna Tous Rovirosa, da Faculdade de Ciencias da Comunicação da Universidade 
Autônoma de Barcelona (UAB). O curso foi promovido pelo grupo de pesquisa A-Tevê, ligado 
ao Programa de Pós-graduação em Comunicação e Culturas Contemporâneas da Faculdade 
de Comunicação da UFBA.   Salvador, Outubro de 2008. 



LESSA, Rodrigo. "Lost, CSI, The West Wing, Desperate Housewives, House: Una 
propuesta metodológica de análisis de la ficción televisiva", curso ministrado pela 
Profª.Drª. Anna Tous Rovirosa, da Faculdade de Ciencias da Comunicação da Universidade 
Autônoma de Barcelona (UAB). O curso foi promovido pelo grupo de pesquisa A-Tevê, ligado 
ao Programa de Pós-graduação em Comunicação e Culturas Contemporâneas da Faculdade 
de Comunicação da UFBA.  Salvador,Outubro de 2008. 

AYRES, Marcel. "Lost, CSI, The West Wing, Desperate Housewives, House: Una 
propuesta metodológica de análisis de la ficción televisiva", curso ministrado pela 
Profª.Drª. Anna Tous Rovirosa, da Faculdade de Ciencias da Comunicação da Universidade 
Autônoma de Barcelona (UAB). O curso foi promovido pelo grupo de pesquisa A-Tevê, ligado 
ao Programa de Pós-graduação em Comunicação e Culturas Contemporâneas da Faculdade 
de Comunicação da UFBA. Salvador, Bahia, 2008. 

BRAGA, Cintia. Participação do IV Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura 
(Enecult). Salvador, UFBA, 2008.  

BARROS, Samuel. IV Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Enecult) 
Salvador, UFBA, 2008. 

BARROS, Samuel A. R. "Narratividade e Pesquisa de Análise de Mensagem no Jornalismo 
Online", curso ministrado pelo Profº Dr. Javier Diaz Noci (Universidad Del País Vasco – 
Espanha)., promovido pelo Grupo de Pesquisa em Jornalismo On-Line (Gjol),Faculdade de 
Comunicação da UFBA. 01 a 05 de setembro de 2008. 
 
LESSA, Rodrigo. VII ENEPET - Encontro Nordestino dos grupos PET. Fortaleza, Ceará, 
2008. 

CAMARA, Alana. VII ENEPET - Encontro Nordestino dos grupos PET. Fortaleza, Ceará, 
2008. 

LESSA, Rodrigo. X Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste- 
INTERCOM. São Luís, Maranhão. 2008. 

 
CAMARA, Alana. X Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste- 
INTERCOM. São Luís, Maranhão. 2008. 
 
BARROS, Samuel. X Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste- 
INTERCOM. São Luís, Maranhão. 2008. 
 
LIMA, Marcelo. X Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste- 
INTERCOM. São Luís, Maranhão. 2008. 
 
BRAGA, Cintia. X Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste- 
INTERCOM. São Luís, Maranhão. 2008. 
 
PASSOS, Jéssica. X Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste- 
INTERCOM. São Luís, Maranhão. 2008. 
 
RIBEIRO, Carolina. X Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste- 
INTERCOM. São Luís, Maranhão. 2008. 
 
ARAÚJO, João Eduardo. X Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste- 
INTERCOM. São Luís, Maranhão. 2008. 
 
ALVES, Paula J. X Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste- 
INTERCOM. São Luís, Maranhão. 2008. 
 



SÁ TELLES, Caio. X Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste- 
INTERCOM. São Luís, Maranhão. 2008. 
 
NEPOMUCENO, Hortência. X Congresso de Ciências da Comunicação na Região 
Nordeste- INTERCOM. São Luís, Maranhão. 2008. 

 
AYRES, Marcel. X Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste- 
INTERCOM. São Luís, Maranhão. 2008. 
 
INTRAPET. Palestra de Karla Brunet sobre Arte Eletrônica. Novembro de 2008. 
 
 

 
 
5.3.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a ação efetiva do 
Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem avanços qualitativos na 
formação acadêmica e na formação cidadã dos petianos. 

 
O PETCOM estimula a auto-estima, autoconfiança e capacidades de liderança dos 
participantes. 
Estimula o senso de responsabilidade e, ao permitir o auto-gerenciamento dos processos de 
ensino-aprendizagem, atenta contra a alienação típica das relações educativas, que separa 
quem ensina de quem aprende. 
O PETCOM vem estimulando a participação dos bolsistas nos grupos de pesquisa dos dois 
cursos de pós-graduação da Facom, envolvendo os alunos, desde cedo, na prática acadêmica 
de alto nível.  
O PETCOM propicia vínculos com a comunidade local, promove a reflexão crítica e a 
solidariedade.  

O PETCOM estimula os bolsistas a aprofundar os estudos de língua estrangeira, considerando 
que é uma competência essencial para sua formação. Os bolsistas que estão realizando curso 
de línguas são: 

Hortência Nepomuceno estuda espanhol, Centro de Extensão Espanhol, CEE, da UFBA, no  1º  
semestre;  

Caio Sá Telles cursa francês no CELF, Cursos de Extensão em Língua Francesa, UFBA, no 4º  
semestre; 

Cintia Guedes cursa inglês no Núcleo de Extensão em Línguas Germânicas/UFBA, 3º 
semestre. 

João Araújo cursa francês no CELF, 1º semestre; 

Jéssica Passos cursa francês no CELF, 2º semestre; 

Paula Alves cursa francês no  CELF, 2º semestre; 

Samuel Barros, cursa inglês no Núcleo de Extensão em Línguas Germânicas, NELG, 3º 
semestre. 

 
 
 

6. PARECER FINAL DO COMITÊ LOCAL: 
O Relatório de Atividades do Grupo PET de Comunicação apresenta um amplo leque de 
atividades, demonstrando, de um lado, profundo compromisso com os objetivos do programa e, 
do outro, grande fôlego para o trabalho acadêmico, o que expressa uma preocupação com a 
formação de excelência dos bolsistas. No que concerne às atividades de ensino, o Grupo 
PETCOM responde de maneira adequada aos quesitos, já que há uma sintonia entre as 
atividades realizadas e o contato direto de todos os bolsistas e do tutor na operacionalidade 
das mesmas, destaque para o “Projeto Parceiros” e “Monitoria” (3.1.5 e 3.1.6), “Temas 
especiais em comunicação” e “Oficina de jornalismo impresso”. Tais atividades demonstram 



uma excelente iniciativa para promover a integração e o convívio entre o PETCOM e os demais 
estudantes da graduação, contribuindo para uma relação de crescimento e aprendizado 
mútuos. 
Neste sentido, o Softwares de editoração eletrônica para material gráfico impresso, para 
calouros (3.1.3) além de aplicar os princípios destacados no parágrafo acima, investiu na 
capacitação dos estudantes, destacando principalmente o fato de todos serem recém-
ingressos, propiciando uma integração entre os calouros e os veteranos do curso. Houve 
também uma preocupação com a formação teórico-prático do grupo, como nos cursos 
“Fotografia digital” e “Produção Cultural” conduzidas com a presença de especialistas e 
visando a familiaridade com a rotina da profissão. 
No tocante à extensão o PETCOM apresenta um largo conjunto de atividades, confirmando o 
seu compromisso com os objetivos do programa. Destaque para Palestras (3.3.2), que se 
estende para além do didatismo acadêmico, promovendo a relação entre o individuo, instituição 
e comunidade demonstrando assim sua preocupação com o público não acadêmico. Outra 
atividade a ser destacada é a Publicação da Revista Fraude - Jornalismo de revista e produção 
editorial (3.3.7), a mesma possui todas as características necessárias no bojo da 
indissociabilidade. O PETCom executou suas atividades de extensão com maestria ao criar 
vínculos entre as produções exercidas pelos bolsistas e a sua divulgação na IES e envolver a 
comunidade interna e externa da Faculdade. 
No item Pesquisa o foco na qualificação dos estudantes é muito forte e as diversas atividades 
têm desempenhado um papel fundamental na formação dos bolsistas como espaço para a 
produção e disseminação do conhecimento. A pesquisa se apresenta como indissociável do 
ensino e da extensão, constituindo-se como um trabalho investigativo e dinâmico, 
representando um esforço coletivo e individual. Isso pode ser evidenciado nos itens (3.2.2) 
“Jornalismo Escolar” e “Estudos Culturais e Comunicação” (3.2.4), atividade que consiste na 
leitura e debate de textos teóricos, selecionados pela tutora, referentes aos Estudos Culturais 
Britânicos que põem em foco a interface entre Cultura e Comunicação.  
As atividades do PETCom primam pela capacitação profissional; dando subsídios para que os 
alunos da graduação possam aperfeiçoar a sua formação acadêmica, encontrando nestas 
atividades a possibilidade de preencher algumas lacunas do próprio curso de comunicação. 
Consideramos, portanto, que o planejamento do PETCom apresenta-se de maneira satisfatória 
com bom conteúdo, consistência e diversidade. 
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