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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: Prof. 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 - Doutorado 
 
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                           

Amana Freitas 
Dultra 

Março 
2010 

Setembro 
2010 

--- 2º 9.8 

Ananda Araújo 
Lima Costa 

Março 
2009 

Abril 2010 Agosto 
2010 

4º ----- 

Bruna Arrowsmith 
Cook 

Março 
2010 

Setembro 
2010 

--- 2º 9,2 

Eduardo Sales 
Coutinho 

Março 
2010 

Setembro 
2010 

--- 2º 9,2 

Elaine Morgana Março Maio 2009 Fevereiro -- ----- 



Nome dos 
bolsistas 

Ingresso 
na IES 

Ingresso 
no PET 

 Saída do 
PET 

Período 
letivo atual 

Coeficiente Atual de 
Rendimento Escolar                           

de Queiroz Melo 2009 

 

2010 

Flávia Guimarães 
de Oliveira 
Santana 

Março 
2009 

Setembro 
2009 

--- 4º 8,6 

Jéssica Monteiro 
Passos 

Fevereiro 
2007 

Novembro 
2007 

Abril 2010 8º ----- 

João Eduardo 
Silva de Araújo 

Agosto 
2007 

Março 
2008 

Agosto 
2010 

7º ----- 

Karina Ribeiro 
Nascimento 

Março 
2009 

Abril 2010 ---- 4º 8,3 

Leonardo Pastor 
Bernardes 
Rodrigues 

Agosto 
2008 

Maio 
2009 

--- 5º 9,2 

Luís Fernando 
Lisboa Rodrigues 

Março 
2008 

Junho  
2009 

Agosto 
2010 

6º --- 

Marcelo Pinheiro 
Argôlo 

Agosto 
2010 

Setembro 
2010 

---- 1º --- 

Marcelo Oliveira 
Lima 

Agosto 
2007 

Abril 2008 --- 5º --- 

Marília Moreira da 
Silva 

Março 
2009 

Dezembro 
2009 

 4º 8,8 

Nelson de Oliveira 
Neto 

Março 
2008 

Junho  
2009 

--- 6º 8;8 

Renato Camilo 
Oselame 

Março 
2009 

Setembro 
2009 

---- 4º 8,7 

Tais Moruz 
Bichara 

Agosto 
2008 

Abril  
2010 

--- 5º 8,0 

Verena Paranhos 
Moreno Batista 

Março 
2008 

Setembro 
2009 

---- 4º 8.8 

Vitor de Melo 
Villar 

Março 
2009 

Setembro  
2010 

--- 4º 8,8 

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. 
 

A média geral é de 8,85. Maio que no ano anterior. De qualquer forma, no ensino tutorial 
avaliamos o rendimento de forma qualitativa e processual.  

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO 

 
3.1. Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão 
 
3.1.1 - Semana do Calouro da Faculdade de Comunicação 



Natureza da atividade realizada: 
Participação e organização de série de palestras 
 

Tema: 
Apresentação do Petcom e convite de outras instâncias da faculdade para se apresentarem na 
Semana do Calouro 
 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Público Alvo: 
 
Estudantes recém ingressos na Faculdade de Comunicação da UFBA  
 

Descrição da Atividade: 
 
Durante a primeira semana dos semestres letivos de 2010.1 e 2010.2 os bolsistas do Petcom 
participam da comissão organizadora da Semana do Calouro, convidando as diversas instâncias da 
Faculdade de Comunicação da UFBa para se apresentem aos novos alunos. Além disso, os 
bolsistas apresentam para os novos estudantes os principais objetivos e atividades do Programa de 
Educação Tutorial desenvolvidos pelo grupo.   
 

Promotores da atividade: 
Comissão da Semana do Calouro 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
 

Petcom, Rádio Facom, Produtora Júnior, LabFoto e Centro Acadêmico  da Facom/UFBa 
 

Justificativa da realização da atividade: 
 
A atividade tem como objetivo familiarizar os novos alunos com os projetos do Petcom e das outras 
instâncias da faculdade. Além disso, procura demonstrar a relevância do grupo no ambiente 
acadêmico e promover o interesse dos estudantes em participarem do trabalho do Petcom. 
 

Resultados esperados: 
 
- Informar os recém ingressos na Faculdade de Comunicação sobre a importância do Programa de 
Educação Tutorial 
- Divulgar as atividades realizadas pelo Petcom 
- Familiarizar os novos alunos da faculdade com as diversas instâncias da mesma. 
 

Resultados alcançados: 
 
Todos os resultados esperados foram alcançados 
 

Comentário Geral:  
 
A atividade mostrou-se de importância fundamental, permitindo que os alunos recém ingressos 
tivessem seu primeiro contato com as principais atividades do Petcom e das outras instancias da 
Faculdade de Comunicação da UFBa. Além disso, incentiva a futura participação destes no 
Programa.  

 
3.1.3. Oficina de Editoração Eletrônica da Revista Fraude 
 

Natureza da atividade realizada: 
Curso 
 

Tema: 
Capacitação em softwares de editoração eletrônica e em desenvolvimento de projeto gráfico para 



revista 
  

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Público Alvo: 
Bolsistas PETCOM 
 

Descrição da Atividade: 
 
O curso interno de softwares de editoração eletrônica foi ministrado pelo bolsista PET Renato 
Oselame e teve duração de oito dias, abarcando quatro módulos distintos. A carga horária total de 
32 horas foi distribuída em oito encontros, cada um com 4 horas de duração. O conteúdo do 
primeiro módulo aplicado referiu-se às noções básicas e intermediárias de editoração eletrônica 
através do software Corel Draw. O segundo módulo tratou da edição de imagens através do 
software Adobe Photoshop. O terceiro módulo teve como objetivo ensinar como é feita a 
diagramação de um produto específico (uma revista) através do software Adobe Indesign. Mais 
tarde, procurando atender a uma demanda interna do próprio grupo, estabeleceu-se um quarto 
módulo, com duração de cinco encontros, cada um com 4 horas de duração, no qual os bolsistas 
PET participantes do curso puderam analisar o projeto gráfico de revistas nacionais e internacionais 
(Rússia, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, etc) e aplicar os conhecimentos aprendidos acerca 
dos softwares na reformulação quase que completa do projeto editorial da Revista Fraude. Foram 
modificados a tipografia, a organização dos elementos visuais nas páginas, a estruturação do índice 
e do editoral, etc. Durante esse segundo período, também foram estimuladas a produção de 
cartazes de divulgação para eventos e cursos futuros do PETCOM. Inicialmente, este curso seria 
desenvolvido também para membros da graduação, mas pelas necessidades internas do grupo (de 
ter um espaço para a reformulação do projeto gráfico da Revista Fraude, adiado há dois anos), 
optamos por modificar o foco dessa atividade. Em decorrência dessa mudança, também, a atividade 
cresceu tanto em tempo (16 horas para 32 horas) e em profundidade do conteúdo transmitido. 
 

Promotores da atividade: 
 
PETCOM 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
 

Justificativa da realização da atividade: 
 
Essa capacitação serviu para habilitar os novos bolsistas do PETCOM em trabalhos de 
diagramação, editoração eletrônica e tratamento de imagens, aplicados à produção de veículos 
comunicacionais, tais como a revista Fraude, os cartazes e murais para divulgação de eventos do 
grupo, dentre outras funções. A aplicação do curso surge a partir da necessidade de estimular o 
interesse dos demais bolsistas na área de editoração e como forma de suprir a falta de uma 
disciplina da Faculdade de Comunicação que aborde o tema de forma prática. Essa atividade 
complementa a formação acadêmica dos integrantes do grupo, oferecendo-lhes novas 
possibilidades de atuação. A capacitação é realizada ao estilo “lancasteriano” ou de ensino mútuo: 
os mais competentes repassam para os bolsistas que buscam essa capacitação.  
 

Resultados esperados: 
 
- Capacitar novos membros do grupo PETCOM na utilização de ferramentas de editoração 
eletrônica para a diagramação da revista Fraude e para a criação de materiais de divulgação; 
- Desenvolvimento de uma visão crítica acerca do projeto gráfico de revistas; 
- Reformulação do projeto gráfico da Revista Fraude. 
 

Resultados alcançados: 
 
- Capacitação dos membros recém ingressados no PETCOM em softwares de editoração eletrônica 
- Desenvolvimento de uma visão crítica acerca do projeto gráfico de revista, a partir do estudo de 
publicações nacionais e internacionais; 
- Desenvolvimento de um projeto gráfico para a Revista Fraude 



 

Comentário Geral:  
 
O curso interno mostra-se necessário à medida que oferece aos novos bolsistas PETCOM 
ferramentas de editoração eletrônica, edição de imagens e diagramação. Suprindo uma deficiência 
da grade curricular obrigatória da faculdade, o evento habilita seus participantes na produção de 
materiais gráficos indispensáveis a certos trabalhos do grupo. Assim, o curso contribui também para 
o processo de inclusão dos bolsistas recém admitidos em setores de atuação que abarcam essas 
competências, a saber, diagramação da revista Fraude, material de divulgação da Assessoria de 
Comunicação do grupo, etc. O curso não foi aberto à comunidade da Faculdade de Comunicação, 
pois acabou sendo orientado especificamente à reformulação do projeto gráfico da Revista Fraude. 
Além disso, o grupo Petcom desenvolve um outro curso de diagramação voltado para o restante do 
corpo estudantil da faculdade.  
 

 
 
3.1.4. Sessões Científicas 

Natureza da atividade realizada: 
Seminário de pesquisa 
  

Tema: 
Apresentação de artigos desenvolvidos pelos bolsistas PETCOM em seus respectivos 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 
  

Jul Ago 
  

Set 
  

Out 
  

Nov 
  

Dez 

Público Alvo: 
Comunidade acadêmica da Faculdade de Comunicação da UFBA (Facom). 
  

Descrição da Atividade: 
  
Denominada “Sessões Científicas”, a atividade consiste em palestras ministradas pelos 
bolsistas PETCOM, onde são expostos aos colegas e demais estudantes da instituição o 
trabalho realizado em seus grupos de pesquisa. Exige-se a apresentação de um paper. 
  

Promotores da atividade: 
PETCOM 
  

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
  
Faculdade de Comunicação/UFBA 
  

Justificativa realização da atividade: 
  
“Sessões Científicas” é uma valoração e incentivo à pesquisa, por divulgar permanentemente 
os trabalhos individuais dos bolsistas PETCOM, mantendo a comunicação entre os grupos de 
pesquisa da instituição e a graduação. A atividade possibilita aos membros divulgarem para 
comunidade acadêmica da Facom os resultados obtidos em seus respectivos grupos de 
pesquisa. 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 ideias. Para a realização da atividade, é executado um trabalho de 
assessoria do evento (mailing, blog, site etc.) e produção de cartazes. 

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 produzir textos acadêmicos e 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 três edições planejadas do evento. 

30 de março de 2010 – O bolsista PETCOM Leonardo Pastor apresenta no Sessões 
Científicas seu artigo de tema “Rotina jornalística e mobilidade: potencialidades de 
transformação do habitus profissional jornalístico a partir das tecnologias móveis”.O trabalho 
trouxe uma discussão sobre as possíveis transformações do habitus profissional jornalístico a 
partir da crescente utilização de tecnologias móveis. Mostrou-se como, com elas, é possível 
criar possibilidades para uma nova rotina jornalística, baseada na constante mobilidade e 
valorização do local. Para tal análise, evidenciou-se as novas relações que surgem com o 
espaço urbano, tornando-o um ambiente ainda mais favorável à prática jornalística. O 
jornalista, dessa forma, estaria interagindo com ferramentas móveis para produzir conteúdos 
multimidiáticos em mobilidade. 

27 de Abril de 2010 – O bolsista PETCOM Nelson Oliveira apresentou seu artigo de tema  
“Jornalismo participativo e informação hiperlocal: o papel de mashups e hashtags na  
construção da notícia em redes sociais”. O trabalho traz a discussão de como o uso de redes 
sociais e de ferramentas e dispositivos baseados em localização, por parte das fontes e dos 
jornalistas, podem contribuir para o aperfeiçoamento das práticas de apuração e construção de 
notícias. Tal análise foi feita a partir do estudo de dois casos relacionados ao uso 
do Twitter para a construção coletiva de conteúdos informativos, principalmente no que diz 
respeito a serviços de utilidade pública. O artigo, orientado pelo professor André Fabrício da 
Cunha Holanda foi selecionado entre os 10 melhores trabalhos do Intercom Júnior 2009, 
realizado em Curitiba, finalista do Prêmio Vera Giangrande de Iniciação Científica e publicado 
na Revista Iniciacom 2010.1. 

01 de Junho de 2010 - O bolsista PETCOM Luis Fernando Lisboa apresentou o resultado da 
pesquisa desenvolvida para o anuário do Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva 
(Obitel) 2009, coordenada pela Professora Drª Maria Carmem Jacob de Souza. A pesquisa 
citada deu origem a um capítulo no livro “Ficção Televisiva no Brasil: Temas e Perspectivas” 
do Obitel (Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva). O capítulo do livro em questão 
é um exercício exploratório que compara os traços ficcionais das telenovelas das 20h escritas 
por Manoel Carlos, Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e João Emanuel Carneiro. A apresentação 
de Luis Fernando esteve focada em João Emanuel Carneiro e na telenovela “A Favorita”.  O 
propósito do artigo apresentado é salientar regularidades indicativas de possíveis escolhas 
demarcadoras do reconhecimento autoral desses roteiristas. 

  

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

 
3.1.5. Terapia Acadêmica 
 

Natureza da atividade realizada: 
 
Apresentação de pesquisas em andamento e análise da prática da pesquisa acadêmica de 
iniciação. 
 

Tema: 
 
Auxílio na elaboração de projetos de pesquisa, definição de problemas, objeto, corpus, metodologia 
e demais etapas concernentes à prática da pesquisa acadêmica. 



 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Público Alvo: 
 
Estudantes de graduação da Faculdade de Comunicação da UFBA e bolsistas PETCOM 
 

Descrição da Atividade: 
 
Trata-se de seminários nos quais os bolsistas Petcom e outros estudantes da Facom que assim o 
solicitem, apresentam o andamento de suas pesquisas individuais ou coletivas. A atividade visa 
auxiliar os alunos na elaboração de projetos de pesquisa, definição de problemas, objeto, corpus, 
metodologia e demais etapas concernentes à prática da pesquisa acadêmica. Diferente das 
Sessões Científicas, a Terapia Acadêmica busca dar sustento teórico e metodológico aos processos 
de pesquisa, em vez de enfatizar nos resultados. Para isso, os estudantes não apresentam artigos, 
mas sim relatórios parciais das suas investigações, trazendo dúvidas e questionamentos para serem 
discutidos durante a sessão.  
 
Neste ano foram realizadas apenas duas sessões da atividade: uma interna, na qual o grupo se 
reuniu para auxiliar os bolsistas que haviam acabado de ingressar no PETCOM a entenderem as 
etapas da prática da pesquisa acadêmica e também a conhecerem melhor as linhas de pesquisa 
desenvolvidas no Programa de Pós Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas 
(Póscom/UFBA). No mês de dezembro houve também a segunda sessão, na qual o bolsista Nelson 
Oliveira apresentou para o grupo seu projeto de pesquisa: As redes do jornalismo hiperlocal: 
colaboração e reapropriação do espaço urbano através do uso de redes sem fio e mídias locativas. 
 

Promotores da atividade: 
 
PETCOM 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
 

Justificativa realização da atividade: 
 
O principal objetivo da atividade é proporcionar aos graduandos maior contato com o campo 
acadêmico, além de fornecer auxílio na elaboração de projetos de pesquisa, definição de 
problemas, objeto, corpus, metodologia e demais etapas concernentes à prática da pesquisa 
acadêmica. Este trabalho é central, numa perspectiva de integrar petianos e alunos em geral na 
perspectiva da pesquisa científica, considerando que as habilitações do curso de Comunicação têm 
grande caráter profissionalizante (Jornalismo e Produção em Comunicação e Cultura). Desta forma, 
o PETCOM visa executar uma das funções que  lhe cabem: estimular o estreitamento de laços entre 
graduação e pós-graduação. O grupo também pretende continuar com a tradição de formar 
estudantes que tenham desejo de prosseguir a carreira acadêmica, como tem acontecido no grupo 
nos últimos anos: atualmente, no Poscom/UFBA, seis ex-petianos são estudantes de mestrado, e 
um, cursa doutorado. Destaca-se que nunca um egresso PETCOM foi reprovado na disputa por 
vagas de pós-graduação na Facom. 
 

Resultados esperados: 
 

a) Capacitação dos estudantes na elaboração de um projeto de pesquisa, na percepção de 
problemas, métodos e abordagens; 

b) Incentivo ao desenvolvimento de projetos de pesquisa individuais e dos TCCs; 
c) Incentivo ao debate acadêmico; 
d) Aproximação entre estudantes de graduação e pós-graduação. 

 

Resultados alcançados: 
Foram alcançados parcialmente, pois foram realizadas apenas duas sessões. Isto por que  

bolsistas mais antigos do grupo se desligaram do PETCOM antes de elaborar seus projetos e, além 
disso, novos bolsistas foram selecionados apenas no final do ano.  

 



3.1.6. Oficina de Jornalismo de Revista no Intercom Nordeste 
 

Natureza da atividade realizada: 
Curso 
 

Tema: 
Oficina de Jornalismo de Revista no Intercom Nordeste 
  

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar  Abr Mai  Jun 
   X 

Jul Ago  Set  Out Nov  Dez 

Público Alvo: 
Estudantes da graduação em Comunicação de todo o nordeste (30 vagas) 
 

Descrição da Atividade: 
 
A partir da experiência com a Fraude, revista experimental de jornalismo cultural editada pelo grupo 
PETCOM (Programa de Educação Tutorial do curso Comunicação da Facom/UFBA) há seis anos, 
esta oficina visou demonstrar formas práticas de lidar com a rotina de produção jornalística de 
revistas culturais.  
 
Com aulas expositivas, seguidas de debate, o conteúdo foi dividido em quatro módulos: 1. criação e 
edição; 2. produção executiva; 3. assessoria de comunicação; 4. diagramação. O primeiro foi 
destinado às práticas e rotinas do jornalismo cultural, abrangendo temas que passam por produção 
de pautas, divisão e escolha de editorias, apuração e estilos jornalísticos. O segundo trouxe 
discussões sobre métodos de planejar captação de recursos e distribuição dos exemplares. De 
forma complementar, o terceiro módulo colocou em evidência a importância de uma assessoria de 
comunicação bem estruturada, explicando formas de montagem de releases, divulgação e inserção 
tanto na mídia tradicional impressa quanto na online multimidiática. Já o quarto módulo lidou com 
arte gráfica em revista, demonstrando formas de criação de projeto gráfico e rotina de uma equipe 
de diagramação, utilizando-se de análises comparativas entre revistas. 
 
 

Promotores da atividade: 
 
PETCOM 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
 

Justificativa da realização da atividade: 

A Fraude é a revista experimental de jornalismo cultural editada pelo grupo Petcom há seis anos. É 
uma publicação anual produzida integramente 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. O objetivo da oficina, 
ministrado durante o Encontro do Intercom Regional Nordeste, sediado na cidade de Campina 
Grande (PB), foi tratar sobre planejamento e realização da revista, explicando as etapas de pré-
produção, produção e pós-produção. A experiência de ministrar curso sobre a revista teve o intuito, 
também, de vincular as dimensões de ensino, pesquisa e extensão que oferece tal atividade, 
colocando os bolsistas em situação de docentes e pesquisadores, uma vez que se realiza uma 
atividade de extensão. Cabe destacar que o Petcom é um dos dois únicos grupos PET da área de 
Comunicação no Nordeste, motivo pelo qual se estima que esta oficina também sirva para promover 
o debate sobre os benefícios que pode trazer a conformação de novos grupos nas universidades 
nordestinas que não o possuem. 

 

Resultados esperados: 
 

a) Capacitação de estudantes de Comunicação em processos de produção de jornalismo 



impresso de faculdades do Nordeste; 
 

- experimentar rotinas de criação e edição de um produto gráfico (revista);  
- compreender os processos estratégicos de captação de recursos e distribuição; 
- experimentar o planejamento de assessoria de comunicação de um produto gráfico; 
- analisar elementos fundamentais no designe de revistas gráficas; 

 
b) Divulgação da revista Fraude; 
c) Elaboração de um protocolo metodológico de ensino da experiência de uma revista-

laboratório; 
d) Divulgação das produções do grupo Petcom. 

 
 

Resultados alcançados: 
 
Todos os resultados esperados foram alcançados. 
 

Comentário Geral:  
 
 

 
3.1.7. Leituras Orientadas 
 

Natureza da atividade realizada: 
- sessão de estudos 
 

Tema: 
 Cinema documentário 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar  Abr Mai  Jun 
   X 

Jul Ago  Set  Out Nov  Dez 

Público Alvo: 
Estudantes de Comunicação 

Descrição da Atividade: 
 
Ciclo quinzenal de discussão de textos de filósofos, cientistas e autores do campo da Comunicação 
e das Ciências Humanas e Sociais. As leituras versam sobre uma temática ou sobre um autor em 
particular e se constituem como a dimensão formativa das atividades de pesquisa e extensão 
planejadas. Em forma de seminário, os textos são apresentados por um ou dois bolsistas e 
discutidos por todos os participantes da atividade, com o objetivo de desenvolver estudos mais 
profundos sobre as temáticas propostas, assim como suprir carências de formação do currículo dos 
cursos. Nesse ano 2010, foram escolhidas duas temáticas, vinculadas aos projetos de pesquisa e 
extensão do grupo: a) Cinema Documentário e Documentário Antropológico. As leituras e 
discussões serviram de subsidio para a realização de materiais audiovisuais do gênero 
documentário no projeto descrito no item 10 deste planejamento, em parceria com o PET 
Enfermagem da UFBA. B) Ciberfeminismo. Leituras e discussões sobre a temática mulheres e 
tecnologias. Este segundo bloco de leituras não foi realizado. 
 
 

Promotores da atividade: 
 
PETCOM 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
Prof. Francisco Serafim 
 

Justificativa da realização da atividade: 

As leituras e discussões servem de subsidio para a realização de materiais audiovisuais do gênero 
documentário no projeto de pesquisa coletiva Alto de São Joao em imagens. 



Resultados esperados: 
a)Leitura  e discussão dos textos sobre cinema de diversos autores. Foram escolhidos cinco textos 
de Március Freire, Francisco Serafim, Sérgio Puccini, Gustavo Souza e Luciana Hartmann.  
 
b) Leitura sobre ciberfeminismos. Foram planejados uma série de artigos de Donna Haraway, Rosi 
Braidotti,Faith Wilding, Montserrat Boix e Cornelia Sollfrank.  
 

Resultados alcançados: 
As leituras e discussões sobre cinema documentário foram levadas a frente. Não aconteceu o 
mesmo com as leituras sobre ciberfeminismo, que não foram realizadas por falta de tempo. A 
pesquisa Alto de São João em Imagens exigiu maior carga horária da programada, dado seu caráter 
integrador de várias atividades de ensino, pesquisa e extensão. Por tal motivo foi impossível cumprir 
com o plano de leituras do segundo semestre, comprometido com as árduas tarefas de campo que 
este projeto exige. 
 
 
 
 
3.1.8. Participação em Grupos de Pesquisa 

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: Amana Dultra 
Grupo de Pesquisa: Analítica: grupo de pesquisa em análise crítica da mídia em produtos midiáticos 
Coordenador: Prof. Edson Dalmonte 
A bolsista ingressou no grupo no início de 2010.2 e se desligou no final do mesmo. O grupo realiza 
pesquisa na área da comunicação social com base na análise crítica da mídia e produtos midiáticos. 
Adota-se como base analítica a análise crítica do discurso e análise de conteúdo, com o objetivo de 
abordar os processos de disputa por visibilidade no campo midiático, ou a relação 
hegemonia/contra-hegemonia. Os resultados das atividades desenvolvidas pelos membros vêm 
sendo apresentados em eventos da área, como Intercom e SBPJor. O grupo de pesquisa tem uma 
agenda de encontros presenciais, seguindo um planejamento de atividades elaborado a cada 
semestre.  
 
Bolsista: Eduardo Coutinho 
Grupo de Pesquisa: Analítica: grupo de pesquisa em análise crítica da mídia em produtos midiáticos 
Coordenador: Prof. Edson Dalmonte 
Pesquisa na área da comunicação social com base na análise crítica da mídia e produtos 
midiáticos. Adota-se como base analítica a análise crítica do discurso e análise de conteúdo, com o 
objetivo de abordar os processos de disputa por visibilidade no campo midiático, ou a relação 
hegemonia/contra-hegemonia. Os resultados das atividades desenvolvidas pelos membros vêm 
sendo apresentados em eventos da área, como Intercom e SBPJor. O grupo de pesquisa tem uma 
agenda de encontros presenciais, seguindo um planejamento de atividades elaborado a cada 
semestre. 
 



Bolsista: Flávia Santana 
Grupo de Pesquisa: Laboratório em Análise Fílmica 
Coordenador: Prof. Wilson Gomes Participantes: Prof. José Francisco Serafim,  
Prof Guilherme Maia, Prof Mohamed Bamba. 
A bolsista participa da pesquisa de Análise Fílmica, que pretende analisar o cinema de não-ficção, 
através de textos fundamentais para a compreensão deste gênero cinematográfico como 
igualmente por meio de filmes basilares da cinematografia documental. O objetivo da pesquisa é, 
neste sentido, elaborar um método teórico-analítico que possibilite a análise do filme documentário. 
A pesquisa atual gira em torno do documentário autobiográfico. 
 
Bolsista: Karina Ribeiro 
Grupo de Pesquisa: Etnomídia 
Coordenador: Prof. Fernando Conceição 
Faces do Brasil - Monitoramente de diversos jornais e revistas brasileiras. São analisadas estas 
mídias e arquivandas as materias que citam índios, ciganos e negros. 
 
Bolsista: Leonardo Pastor 
Grupo de Pesquisa: Grupo de Pesquisa em Cibercidades 
Coordenador: Prof. André Lemos e Prof. José Carlos Ribeiro. 
O bolsista participa da pesquisa Tecnologias sem fio de comunicação e informação: cidades e 
novos territórios informacionais, smart mobs, anotações urbanas, geolocalização/mapeamento e 
wireless street games, concentrando-se no estudo de redes e tecnologias sem fio e suas relações 
com o espaço urbano. Como parte da pesquisa, o bolsista também cuida da atualização do projeto 
de pesquisa e extensão Wi-Fi Salvador, desenvolvido pelo GPC com o intuito de mapeiar redes sem 
fio abertas e fechadas na cidade de Salvador. 
 
Bolsista: Marília Moreira 
Grupo de Pesquisa: Análise do Telejornalismo 
Orientadora: Itania Maria Mota Gomes 
A bolsista participa da pesquisa de Metodologia de Análise do Telejornalismo. O objetivo dela é a 
formulação e teste de uma metodologia de análise de telejornalismo a partir de uma perspectiva 
teórico-metodológica dos cultural studies em associação com os estudos de linguagem, assumindo 
que as premissas de que o telejornalismo é uma forma cultural e uma instituição social. A 
metodologia desenvolvida, na etapa final de sua primeira parte, baseia-se em quatro operadores de 
análise: o mediador, o contexto comunicativo, a organização temática e o pacto sobre o papel do 
jornalismo. 
 
Bolsista: Nelson Oliveira 
Grupo de Pesquisa: Grupo de Pesquisa em Cibercidades 
Coordenador: Prof. André Lemos e Prof. José Carlos Ribeiro. 
O bolsista participa da pesquisa Tecnologias sem fio de comunicação e informação: cidades e 
novos territórios informacionais, smart mobs, anotações urbanas, geolocalização/mapeamento e 
wireless street games, concentrando-se no estudo de redes e tecnologias sem fio e suas relações 
com o espaço urbano. Como parte da pesquisa, o bolsista também cuida da atualização do projeto 
de pesquisa e extensão Wi-Fi Salvador, desenvolvido pelo GPC com o intuito de mapeiar redes sem 
fio abertas e fechadas na cidade de Salvador. 
 
Bolsista: Renato Oselame 
Grupo de Pesquisa: Análise do Telejornalismo 
Orientadora: Itania Maria Mota Gomes 
O bolsista participa da pesquisa de Metodologia de Análise do Telejornalismo. O objetivo dela é a 
formulação e teste de uma metodologia de análise de telejornalismo a partir de uma perspectiva 
teórico-metodológica dos cultural studies em associação com os estudos de linguagem, assumindo 
que as premissas de que o telejornalismo é uma forma cultural e uma instituição social. A 
metodologia desenvolvida, na etapa final de sua primeira parte, baseia-se em quatro operadores de 
análise: o mediador, o contexto comunicativo, a organização temática e o pacto sobre o papel do 
jornalismo. 
 
Bolsista: Tais Bichara 
Grupo de Pesquisa: Laboratório em Análise Fílmica 



Coordenador: Prof. Wilson Gomes Participantes: Prof. José Francisco Serafim,  
Prof Guilherme Maia, Prof Mohamed Bamba. 
A bolsista participa da pesquisa de Análise Fílmica, que pretende analisar o cinema de não-ficção, 
através de textos fundamentais para a compreensão deste gênero cinematográfico como 
igualmente por meio de filmes basilares da cinematografia documental. O objetivo da pesquisa é, 
neste sentido, elaborar um método teórico-analítico que possibilite a análise do filme documentário. 
A pesquisa atual gira em torno do documentário autobiográfico. 
 

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). 
 

 
 
3.1.9. Pesquisa Coletivas 
 
3.1.10. Alto do São João em Imagens 

Natureza da atividade realizada: 
Ensino, pesquisa e extensão. Oficinas e produção de vídeo-documentário 

Tema: 
Alto do São João em Imagens 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Público Alvo: 
Comunidade do Alto do São João. 

Descrição da Atividade: 
 

A atividade tem como principal objetivo geral realizar, através do vídeo-documentário, um 
trabalho de registro documental da memória da comunidade do Alto do São João, localizada 
próxima ao Parque de Pituaçu. Por se tratar da produção de um documentário que tem como tema 
central a realidade de uma comunidade carente em Salvador, o projeto envolve quatro etapas bem 
demarcadas e, por isso, será realizado à longo prazo. São elas: 1) trabalho extenso de pesquisa, 
imersão no local e primeiras abordagens; 2) a realização das oficinas de capacitação de jovens da 
comunidade em linguagem cinematográfica e técnica de aparelhos para filmagem de produtos 
audiovisuais; 3) a elaboração conjunta dos produtos documentais; e, por último, 4) a exibição do 
filme na comunidade e em espaços dentro da Universidade Federal da Bahia. 

Neste ano, o PETCOM, em parceria com o Pet-Enfermagem, se concentrou em realizar as 
duas primeiras etapas. Durante o ano, o grupo visitou a comunidade junto com o Pet-Enfermagem, 
realizando atividades recreativas para a população do Alto do São João, principalmente jovens e 
crianças, com o objetivo de realizar a inserção no local. Também foi realizada exibição de filme, 
buscando despertar ainda mais o interesse da população pelo meio audiovisual. A exibição do filme 
ocorreu na ONG Resgate Salvador, que também se tornou parceira do projeto, cedendo o local para 
a realização da atividade. 

Para a realização da segunda etapa, o PETCOM inscreveu a atividade para concorrer em 
edital de Apoio a Projetos Culturais da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), e foi 
aprovado com o projeto “Alto do São João em Imagens: uma intervenção social através do vídeo-
documentário” . A Funceb financiou a realização de oficinas para iniciação do grupo Petcom e de 
jovens da comunidade do Alto do São João em diversas funções da área cinematográfica, como 
direção, produção, roteiro, fotografia, áudio, edição, entre outros. Profissionais da área ministraram, 
ao todo, nove oficinas para jovens da comunidade e regiões próximas. O projeto ainda contou com o 
apoio da Escola Municipal Caminho de Pituaçu, que cedeu o local para a realização das aulas. 



Durante este ano foram realizadas nove oficinas para petianos:  

Linguagem Cinematográfica - 16h 
Roteiro - 8h 
Direção - 8h 
Fotografia - 8h 
Áudio - 8h 
Produção - 8h 
Projeto - 8h 
Edição - 8h 
Finalização - 8h 

As oficinas foram ministradas por professores e produtores culturais e de cinema de 
reconhecida trajetória na cidade, os quais foram pagos com recursos do Edital Fapesb. 

Promotores da atividade: 
 
PETCOM 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
 
Pet-Enfermagem, ONG Resgate Salvador, Escola Municipal Caminho de Pituaçu. Professor Dr. 
Francisco Serafim (Facom), co-coordenador da atividade. 

Justificativa da realização da atividade: 

O PET-Enfermagem desenvolve trabalhos relacionados à saúde dos habitantes do Alto do 
São João desde março de 2009. Ao fazer pesquisas, coletar dados e conversar com a população, o 
grupo percebeu o quanto as pessoas do local apresentavam interesse em registrar e difundir a sua 
história e realidade através do meio audiovisual. A partir disso, surgiu a parceria com o PET-
Comunicação (PETCOM) da UFBA, que ficou responsável pela realização do documentário junto 
com a comunidade.  

A comunidade do Alto do São João, que conta com aproximadamente 300 famílias, está 
situada ao lado do Parque Metropolitano de Pituaçu, maior reserva ecológica do município e um dos 
principais pontos turísticos da cidade, que conta com mais de 425 hectares de área verde formada 
por espécies remanescentes de Mata Atlântica. Porém, assim como outras regiões da cidade de 
Salvador, a comunidade vive em situação de vulnerabilidade social e econômica. Distante tanto 
geográfica quanto politicamente de auxílios governamentais e não governamentais, o local é 
desprovido de infra-estrutura sanitária e apresenta dificuldades em relação a serviços públicos, 
como meios de transporte, serviços de saúde e de segurança. Além disso, muitas famílias na que 
começaram a se instalar no local desde a década de 50, aproximadamente, correm sérios riscos de 
despejo, sendo acusadas de irregularidades e invasão à área ambiental. 

Diante disso, ao realizar esse projeto de resgate e registro da memória da comunidade, o 
PETCOM, em parceria com o Pet-Enfermagem, busca a experimentação da prática da comunicação 
audiovisual, do documentário e o trabalho em comunidade, levando aos alunos a relação com o 
mundo social afastado dos claustros, procurando a complementação da formação teórica e prática, 
fundamental para uma formação de qualidade. Daí, as parcerias extracurriculares são essenciais 
para o trabalho planejado. 

A parceria com o PET Enfermagem/UFBA se mostra importante na medida em que os 
primeiros contatos com a comunidade foram e continuam sendo mediados pelo grupo, que já realiza 
este projeto há cerca de um ano. A realização colaborativa é um dos pilares do Programa de 
Educação Tutorial. Assim, o PETCOM consegue articular diversos saberes e práticas e organizá-los 
sob o eixo de um projeto. Isto atende às diretrizes do programa, a saber: a interdisciplinariedade e a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

Resultados esperados: 
 

a) Capacitação dos bolsistas Petcom na produção de material audiovisual; 



b) Realização de um documentário sobre a comunidade Alto de São João; 
c) Integração entre a academia e a comunidade do seu entorno 
d) Integração entre os PET da UFBA 

 

Resultados alcançados: 
 

a) Iniciação dos bolsistas Petcom e dos jovens da comunidade em linguagem cinematográfica 
e funções na área cinematográfica; 

b) Experiência com elaboração de projeto culturais em Editais; 
c) Integração entre a academia e a comunidade externa 
d) Integração entre os PET da UFBA 
e) Realização das duas primeiras etapas previstas para o ano de 2010 

 

Comentário Geral:  
Este projeto tem absorvido a maior parte do tempo e da energia do grupo PETCOM, pois as oficinas 
e o trabalho de campo se desenvolvem nos finais de semana e no contra turno das aulas. 
 

 
3.1.11. Revista Fraude 8 

Natureza da atividade realizada: 

 Desenvolvimento de revista experimental 

Tema: 

Jornalismo cultural: revista Fraude 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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 de leitores de Salvador, principalmente aqueles interessados em jornalismo 
cultural  

Descrição da Atividade: 

A elaboração da Revista Fraude se dividiu em algumas etapas: 

1) Revista Impressa Fraude #8 

        a) Pré-produção: discussão de linha editorial, do projeto gráfico, 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 de notas e releases, relacionamento com a 
imprensa, relacionamento institucional, de mailing, manutenção do site. 
        c) Pós-produção: clipagem, prestação de contas, distribuição. 

2) Festa de lançamento da Revista Fraude #8 

        a) Pré-produção: elaboração do projeto de captação de recursos. 
Listagem de possíveis locais, atrações e temáticas para a festa. 
         b) Produção: definição do local, das atrações e da temática do evento. 
Contato os apoiadores listados. Definição da logística da festa, assinatura de 
termos de compromisso com local e atrações, transporte para as atrações e 
revista, equipamentos de som e iluminação. 
         c) Pós-produção: envio de mala direta, elaboração e envio de carta de 
agradecimento e prestação de contas. 

  
A revista Fraude foi 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. 
 

Promotores da atividade: 

PETCOM 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

 Projeto estadual “Pelourinho Cultural”, Instituto do Patrimonio Artístico e Cultural (IPAC) da 
Bahia,  Governo da Bahia, empresa gráfica Cartograf, discentes não bolsistas (fotografia e 
ilustrações).  

 

Justificativa da realização da atividade: 

 O desenvolvimento da Revista Fraude possibilita o exercício de diversas habilidades 
relacionadas aos processos comunicativos que compreendem a pré-produção, produção e 
pós-produção de uma revista impressa e online. Ainda, põe em circulação um produto da 
universidade (através de ampla distribuição), além de colocar em discussão temáticas pouco 
explorados no jornalismo baiano. 

             

Resultados esperados: 

a) Publicação da oitava edição da revista Fraude (www.revistafraude.com ); 
b) Experiências em processos de produção, editoração, edição e distribuição de mídia 

impressa;  
c) Experiência em processos de elaboração de projetos de captação de recursos; de 

assessoria de comunicação; de produção de eventos (lançamento da revista); 
d) Experiência em rotinas jornalísticas; 
e) Criação de um canal de comunicação e colaboração entre o Petcom e a comunidade 

leitora.  

Resultados alcançados: 

Todos os resultados esperados foram alcançados. 

Comentário Geral:  

O lançamento da oitava edição da Revista Fraude tentou suprir a carência do mercado 
soteropolitano de revistas, principalmente aquele formado e produzido por universitários. A 
Fraude, como um produto de jornalismo cultural, visa atingir um mercado cultural visto como 
"alternativo" em Salvador. 

É importante frisar que a Revista Fraude é um projeto que dura o ano inteiro. É interessante 
perceber que durante a construção da mesma há uma troca de experiências. Os alunos de 
Comunicação que estão envolvidos pertencem tanto ao curso de Jornalismo quanto ao curso 
de Produção Cultural. A Revista Fraude é um produto que possibilita a experiência do futuro 
produtor cultural na apuração e construção de matérias e, também, possibilita que o futuro 
jornalista desfrute de experiências com a produção de um evento - no caso, o lançamento da 
própria revista. Além disso, os alunos passam pela experiência de diagramar a revista, 
aprendendo e discutindo o formato que deve ser apresentado. 

O site da Revista Fraude (www.revistafraude.com) também se tornou parte fundamental do 
projeto, uma vez que agrega todas as edições impressas em formato pdf.. O site também 
disponibiliza conteúdos multimídia sobre as matérias que foram apresentadas no impresso, 
divulgando informações extras que não foram para a revista. 

Esse ano, especialmente, houve grande destaque à festa de lançamento, que conseguiu reunir 

http://www.revistafraude.com/
http://www.revistafraude.com/


um grande público no Pelourinho, Centro Histórico. O lançamento da oitava edição da revista 
Fraude tomou proporções maiores comparado aos anos anteriores e, por consequência, 
atingiu um maior público – o que é extremamente satisfatório. O lançamento contou com duas 
bandas de rock da cidade, a Pirigulino Babilake e Suinga, além do DJ Camilo Fróes. A festa, 
realizada no Largo Quincas Berro d´Agua, no Pelourinho, em 05 de novembro, com acesso 
gratuito e livre, contou com a presença de mais de 500 pessoas. Fotos da festa, em  
www.flickr.com/photos/petcomufba.  

Vídeo em http://www.youtube.com/petcomufba#p/a/u/0/rjdk-u11PV0  

 

  

3.1.12. Produtos de assessoria de Comunicação do Petcom 

Natureza da atividade realizada: 
 
Elaboração de produtos para comunicação externa 
 

Tema: 
 
Assessoria de Comunicação 
  

Cronograma de Execução da Atividade: 

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: 
 
Toda a comunidade da Universidade Federal da Bahia, grupos PET do estado e PETs Comunicação 
do Brasil 
 

Descrição da Atividade: 
 
A atividade constitui na elaboração e manutenção dos instrumentos de divulgação e difusão das 
atividades do grupo Petcom. São o elo entre o grupo e a comunidade universitária e o público em 
geral. Para a execução de sua comunicação externa, através de releases e peças gráficas, a equipe 
de assessoria de comunicação do grupo desenvolve os seguintes produtos: 
 
1 - Infopet: Informativo virtual em forma de e-mail, com periodicidade bimestral, divulgado na lista 
de e-mails da Faculdade de Comunicação e para os PETs da Bahia; 
 
2 - Mural: Mural do grupo, situado no salão central da Faculdade de Comunicação. Costuma ser 
utilizado para avisos e mensagens que já foram divulgados nas mídias digitais, e para colocar fotos 
dos eventos. É atualizado mensalmente. 
 
3 - Blog Petiscos: Blog com postagens sobre eventos produzidos pelo grupo e que será utilizado 
até o momento em que a formulação do novo site do PETCOM seja concluída. Endereço: 
www.petcom.wordpress.com  
 
4 - Site do PETCOM: Depois de enormes dificuldades decorrentes do funcionamento burocrático do 
Centro de Processamento de Dados (CPD) da UFBA, enfim, o site do PETCOM está sendo 
reformulado para que sirva para divulgar atividades do grupo e documentos oficiais, como 
planejamentos, relatórios e atas de seleção de bolsistas, bem como um canal de comunicação 
aberto para a comunidade acadêmica e público em geral. Além disso, o site servirá como repositório 
online de arquivos coletados a partir do desenvolvimento da atividade Memória PETCOM, tais quais 
peças gráficas e demais materiais de divulgação de atividades e eventos realizados pelo grupo; 
referências bibliográficas de leituras feitas pelo grupo. Proporciona-se, assim, uma efetiva 
divulgação do próprio Programa de Educação Tutorial e também das atividades realizadas pelo 
Petcom. Esta reestruturação torna-se possível a partir do curso de HTML e desenvolvimento de 
websites ministrado aos bolsistas em parceria com a empresa de comunicação e estratégia digital 

http://www.flickr.com/photos/petcomufba
http://www.youtube.com/petcomufba#p/a/u/0/rjdk-u11PV0
http://www.petcom.wordpress.com/


PaperCliq no ano de 2009 e do Workshop de Ferramentas Digitais, realizado internamente para 
todos os bolsistas em 2010. Endereço: www.petcom.ufba.br 
 
5 – Atuação em mídias Sociais: De acordo com o panorama atual da comunicação, o PETCOM 
percebe a importância dos sites e ferramentas de redes sociais como objetos para pesquisas 
acadêmicas, mas também como meio de ampliar a integração com a audiência e forma de divulgar 
com mais eficácia as atividades do grupo. Desta forma, o PETCOM (e a Revista Fraude, com perfis 
específicos) está presente em diversas redes sociais (Twitter, Facebook e Youtube). 
Links: 
www.twitter.com/petcom 
www.twitter.com/revistafraude 
http://www.facebook.com/#!/pages/Revista-Fraude/134164944485 
http://www.facebook.com/#!/pages/Revista-Fraude/134164944485 
www.youtube.com/petcomufba 
www.flickr.com/photos/petcomufba 
 

Promotores da atividade: 
 
PETCOM 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
 
Centro de Processamentos de Dados/UFBA, que cede o espaço físico em disco para a 
reestruturação do site do PETCOM. 
 

Justificativa da realização da atividade: 
 
A atividade justifica-se na medida em que o grupo deve ter veículos eficientes de divulgação de 
suas atividades e também capacitar-se profissionalmente em algumas das atividades mais correntes 
da Comunicação Social: assessoria de comunicação, desenvolvimento de peças de design gráfico; 
desenvolvimento de sites e atuação em sites e ferramentas de mídias sociais. Além disso, a 
capacitação para a elaboração de produtos para diversas plataformas de publicação representa 
uma importante forma de o grupo capacitar-se internamente, através de workshops ministrados por 
bolsistas mais experientes (vide atividades como Oficina de Diagramação da Fraude e Workshop de 
Ferramentas Digitais) – o que também é importante para oferecer aos bolsistas a oportunidade de 
vivenciarem uma experiência enquanto professores. 
 

Resultados esperados: 
 

a) Divulgação de eventos, avisos e atividades já realizadas; 
b) Informar a comunidade petiana e os alunos da UFBA sobre os projetos do Petcom que 

estão por vir, bem como fazer um pequeno balanço do que já ocorreu; 
c) Prestar conta das atividades realizadas pelo grupo, para toda a comunidade universitária; 
d) Colocar em prática os conteúdos aprendidos em outras atividades do PETCOM, como 

Oficina de Diagramação da Fraude e Workshop de Ferramentas Digitais. 
e) Capacitar-se profissionalmente em algumas das atividades mais correntes da Comunicação 

Social: assessoria de comunicação, desenvolvimento de peças de design gráfico; 
desenvolvimento de sites e atuação em sites e ferramentas de mídias sociais; 

f) Reestruturação do site do Petcom, para que sirva de repositório de atividades realizadas, 
materiais de divulgação, referências bibliográficas de leituras do grupo, bem como um canal 
de comunicação aberto para a comunidade acadêmica e público em geral. 

 
 

Resultados alcançados: 
 

a) Divulgação de eventos, avisos e atividades já realizadas; 
b) Informar a comunidade petiana e os alunos da UFBA sobre os projetos do Petcom que 

estão por vir, bem como fazer um pequeno balanço do que já ocorreu; 
c) Prestar conta das atividades realizadas pelo grupo, para toda a comunidade universitária; 
d) Colocar em prática os conteúdos aprendidos em outras atividades do PETCOM, como 

http://www.petcom.ufba.br/
http://www.twitter.com/petcom
http://www.twitter.com/revistafraude
http://www.facebook.com/#!/pages/Revista-Fraude/134164944485
http://www.facebook.com/#!/pages/Revista-Fraude/134164944485
http://www.youtube.com/petcomufba
http://www.flickr.com/photos/petcomufba


Oficina de Diagramação da Fraude e Workshop de Ferramentas Digitais. 
e) Capacitar-se profissionalmente em algumas das atividades mais correntes da Comunicação 

Social: assessoria de comunicação, desenvolvimento de peças de design gráfico; 
desenvolvimento de sites e atuação em sites e ferramentas de mídias sociais; 

f) Reestruturação do site do Petcom, para que sirva de repositório de atividades realizadas, 
materiais de divulgação, referências bibliográficas de leituras do grupo, bem como um canal 
de comunicação aberto para a comunidade acadêmica e público em geral. 

 

Comentário Geral:  
 
Os cursos internos mostram-se necessários, à medida que oferecem aos bolsistas PETCOM 
ferramentas de editoração eletrônica, edição de imagens, diagramação, desenvolvimento de sites e 
atuação em sites e ferramentas de mídias sociais. Desta maneira, além de os produtos estarem 
intimamente ligados a outras atividades do grupo (como Workshop de Ferramentas Digitais e 
Oficina de Diagramação da Revista Fraude), a atividade acaba suprindo algumas deficiências da 
grade curricular obrigatória da faculdade e habilita seus participantes na elaboração de produtos 
indispensáveis a certos trabalhos do grupo.  
 
 
3.1.13. Projeto Repórter Junino 
 
 

Natureza da atividade realizada: 
Prática jornalística 
 

Tema: 
Projeto Repórter Junino 
  

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar  Abr Mai  Jun  
   X 

Jul Ago  Set  Out Nov  Dez 

Público Alvo: 
Geral 
 

Descrição da Atividade: 
 
Repórter Junino é um projeto idealizado e elaborado pelo prof. Fernando Firmino, da Universidade 
Estadual da Paraíba, cujo principal objetivo é realizar uma ampla cobertura através do jornalismo 
online do São João de Campina Grande-PB e região, durante os 30 dias de festa, como 
oportunidade de prática jornalística para os alunos do Departamento de Comunicação da UEPB e 
como espaço de construção colaborativa da notícia sobre esta tradição cultural no âmbito do estado 
da Paraíba. A festa de São João, que aconteceu durante o mês de Junho, coincidiu com o principal 
evento científico da Comunicação da região nordeste, a Intercom Regional, que foi realizado em 
Campina Grande, entre 12 e 14 de junho de 2010. Para essa oportunidade, realizamos uma 
parceria entre o projeto Repórter Junino e os bolsistas Petcom da UFBA (que participaram no 
evento científico com seus artigos científicos e ministrando oficina sobre Jornalismo de Revista). 
 
Os bolsistas Petcom/UFBA foram credenciados pela Universidade Estadual da Paraíba e realizam 
matérias sob orientação do prof. Firmino. Cabe destacar que, de acordo com o projeto, as festas 
juninas no Nordeste são consideradas as principais atrações do setor de turismo, atraindo milhares 
de turistas para as cidades que tradicionalmente comemoram as datas dos seguintes santos: 
Antônio (13) São João (24) e Pedro (28). Em Campina Grande, na Paraíba, o município 
profissionalizou sua festa a partir do final da década de 1980, tornando os festejos juninos um 
espetáculo cultural e midiático que movimenta a cidade em todos os seus setores durante 30 dias 
de evento (durante todo mês de junho). A festa é conhecida como “O Maior São João do Mundo”. O 
São João de Campina Grande é considerado pela Embratur uma das três maiores festas populares 
do Brasil, junto com o carnaval do Rio de Janeiro e a Oktorberfest em Santa Catarina. Entretanto, os 
sites de notícias existentes na rede e na região não ofereciam uma cobertura adequada para a 
dimensão do evento de Campina Grande. Este evento adquiriu repercussão nacional e atrai turistas 
e a mídia em geral. Todos os anos a mídia oferece amplo espaço, destacando sua importância 



cultural, em jornais de circulação nacional, revistas, Internet e redes de TV. Entretanto, havia a 
carência de um site dedicado exclusivamente ao evento que pudesse apresentar as manifestações 
genuínas através da música, dança, literatura de cordel, repentistas, artesanato, quadrilhas juninas.  
 
Todo o material foi divulgado no site Repórter Junino (www.reporterjunino.com.br), que foi 
inaugurado partir de junho de 2005 como um site de notícias especializado na cobertura dos 
festejos juninos. Além disso, a experiência em Campina Grande resultou na HQ publicada na 
Fraude 10, sobre o Maior São João do Mundo, com roteiro do ex-bolsista Marcelo Lima.   
 
 
 

Promotores da atividade: 
 
Prof. Fernando Firmino (Departamento de Comunicação Social – Jornalismo da Universidade 
Estadual da Paraíba – UEPB). Prof. Graciela Natansohn, tutora Petcom. 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
 
Universidade Estadual da Paraíba  
 

Justificativa da realização da atividade: 
 
A proposta de criação do Repórter Junino visou contemplar duas perspectivas: servir de laboratório 
para os alunos de Comunicação Social e servir como meio de comunicação para a cobertura das 
festas juninas de Campina Grande durante o período junino. O projeto se propõe a produzir 
conteúdo multimídia sobre a festa e promover a comunicação colaborativa com o resgate da cultura 
local.  
 
Os objetivos específicos do Petcom no projeto foram: 

a) Que os bolsistas participem da experiência de repórter para mídia web, realizando cobertura 
jornalística da festa de São João na Paraíba; 

b) Habilitar os bolsistas para o trabalho em ambiente colaborativo da web como prática de 
formação jornalística; 

c) Participar da difusão de matérias jornalísticas em um veículo na web de construção 
colaborativa com informação sobre o São João e de integração entre estudantes de 
comunicação, turistas, empreendedores culturais e a sociedade em geral; 

d) Produzir conteúdo digital (fotos, textos, gravações multimídia) que retrate o evento e 
divulgue a cultura local; 

e) Participar de parcerias com outros cursos de graduação do país, para intercambiar 
experiências. 

 
 
 

Resultados esperados: 
 
a) realização de uma prática profissional da área da comunicação, unindo teoria e prática; 
b) capacitação em práticas de comunicação com mídias colaborativas; 
c) divulgação nos blog e no site do Petcom da cultura local paraibana, do São João nordestino e o 
significado das festas populares nordestinas; 
 

 
 
Resultados alcançados: 
 
Todos os resultados esperados foram alcançados. 
 

Comentário Geral:  
 
 

 

http://www.reporterjunino.com.br/


 
3.1.14. I Seminário de Comunicação e Cultura 
  

Natureza da atividade realizada: 
Seminário 
  

Tema: 
Comunicação e Cultura 
  

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Público Alvo: 
Estudantes da graduação dos diferentes cursos de Comunicação de Salvador e profissionais 
da área (jornalistas, relações públicas, publicitários etc) 
  

Descrição da Atividade: 
  
A primeira edição do Seminário de Comunicação e Cultura foi realizada entre os dias 29 de 
setembro e 01 de outubro de 2010. O evento objetivou discutir temáticas relacionadas às 
diversas habilitações em Comunicação. Além das mesas, ao final de cada dia, ocorreram 
mostras, intervenções artísticas (exposição do Laboratório de Fotografia da UFBA – Labfoto – 
e quadrinhos)  e exibição de curtas. As inscrições foram gratuitas e puderam ser feitas através 
de um formulário disponibilizado no site do evento. O I Seminário de Comunicação e Cultura 
foi uma parceria entre a Produtora Júnior (empresa júnior da Faculdade de Comunicação da 
UFBA) e do Programa de Educação Tutorial (Petcom/Ufba). As duas instâncias dividiram 
funções relacionadas à pré-produção, à produção e à pós-produção do evento; enquanto a 
Produtora Júnior colaborou com a produção executiva e com a concepção do evento, o 
PETCOM atuou na assessoria de comunicação, no contato com os palestrantes e na pós-
produção. 
A programação incluiu palestras e bate-papos com profissionais das áreas de cinema, música, 
quadrinhos, literatura, entre outras. Ao final de cada dia, ocorreram mostras, intervenções 
artísticas e exibição de curtas-metragens produzidos em Salvador. Dentre os profissionais 
convidados estavam presentes, por exemplo, a editora da Revista Muito Nadja Vladi; o 
fotojornalista do jornal A Tarde Marco Aurélio Martins; o crítico e produtor musical Luciano 
Matos.  Além das mesas em que estiveram presentes profissionais reconhecidos na área, 
houve espaço para discussão das grades curriculares dos cursos de Produção Cultural e 
Jornalismo da UFBA. Esta discussão foi embasada em dois trabalhos de conclusão de curso 
dos ex-alunos da Facom Alan Botelho e Ugo Melo e impulsionou a realização de outras 
discussões envolvendo professores, direção e estudantes da faculdade, a fim de discutir sobre 
os novos direcionamentos dados ao curso de Produção Cultural visto a criação de uma área 
de concentração no Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades. Outra mesa que ganhou 
destaque na programação foi a de “Produção de quadrinhos na Bahia”, na qual estiveram 
presentes os quadrinistas Antônio Cedraz, Marcelo Lima, Wilton Bernardo e Ilan Iglesias. Esta 
mesa foi criada visando suprir o arquivamento do projeto “Mostra Nona Arte”, evento 
decorrente do sucesso do “I Tarde em Quadrinhos” promovido pelo PETCOM em 2009. A 
“Mostra Nona Arte” estava planejada para ocorrer no segundo semestre de 2010, mas não 
ocorreu devido ao arquivamento da mesma na Fundação Cultural da Bahia (FUNCEB) pelo 
proponente Marcelo Lima (ex-bolsista PETCOM). 
  

Promotores da atividade: 
  
PETCOM 
PRODUTORA JÚNIOR 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
  
Labfoto (Laboratório de Fotografia da Facom) que além de fazer a cobertura fotográfica das 
palestras, também montou uma exposição no saguão da faculdade. 
  
  

Justificativa da realização da atividade: 

http://seminariocomcult.blogspot.com/
http://produtorajunior.blogspot.com/
http://www.petcom.ufba.br/


  
O principal objetivo deste seminário é proporcionar uma maior integração entre a formação 
acadêmica e o mercado de trabalho. Devido à ausência de eventos que integrem 
principalmente os alunos de graduação da faculdade, como se vê em outras unidades da 
própria UFBA, o PETCOM e a Produtora Júnior, empresa júnior da Faculdade de 
Comunicação da UFBA, realizaram uma parceria a fim de promover o I Seminário de 
Comunicação e Cultura. 
  

Resultados esperados: 
  
- Integrar estudantes de Comunicação tanto da Faculdade de Comunicação da UFBA quanto 
de outras instituições de ensino superior que também tenham habilitações na área de 
Comunicação ao mercado de trabalho através dos profissionais convidados para palestrar no 
evento. 
  
  

Resultados alcançados: 
  
- Integração entre estudantes de Comunicação de diversas instituições de ensino superior, 
tanto de Salvador, quanto do interior da Bahia; 
- Discussão sobre a grade curricular do curso de Produção Cultural da Facom-UFBA 
-Levantamento, através das discussões, das demandas do mercado e da academia. 
- Criação de um espaço e de um público de estudantes interessado em discutir as grades 
curriculares da Faculdade de Comunicação da UFBA 
  
  

Comentário Geral: 
  
A Faculdade de Comunicação da UFBA não tinha, até então, nenhum evento voltado à 
integração entre academia e mercado envolvendo, particularmente, a graduação. O grupo 
PETCOM, juntamente com a Produtora Júnior (empresa júnior da Facom), realizou a primeira 
edição de um evento, que em seu conceito já era interessante para as duas instâncias. As 
discussões foram interessantes até mesmo para a ocorrência de debates posteriores voltados 
especificamente para a redefinição da grade curricular de Produção Cultural frente às 
demandas do mercado, dos alunos e da criação de uma área de concentração no Bacharelado 
Interdisciplinar em Humanidades do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências do Milton 
Santos (IHAC). 
  

 

3.1.15. II Curso de ensino e extensão de fotografia básica e de editoração 
eletrônica para os grupos PET da UFBA 

 

Natureza da atividade realizada: 
Curso 
 

Tema: 
Capacitação em softwares de editoração eletrônica e em fotografia básica 

  

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Público Alvo: 
 
Grupos PET da Bahia 

 

Descrição da Atividade: 
 
O curso teve como principal objetivo capacitar os bolsistas PET da Bahia em ferramentas de 
editoração eletrônica e em fotografia básica. Essa capacitação permite que os grupos produzam 



materiais de divulgação de maior qualidade, além de desenvolver um senso estético e aprender 
técnicas na área da fotografia. A atividade também foi importante no sentido de articular diferentes 
grupos PET da Bahia em torno de oficinas, cujo conteúdo só faz parte da grade curricular dos 
cursos da Faculdade de Comunicação da UFBA. Assim, além de promover interação e troca de 
experiências entre grupos PET, a realização da oficina também foi importante ao oferecer uma 
capacitação que grande parte dos estudantes dificilmente receberia dentro de suas IES. 
O curso foi ministrado em dois momentos: o primeiro, de capacitação nos softwares de editoração 
eletrônica, ocorreu no Laboratório de Jornalismo da Faculdade de Comunicação da UFBA nos dias 
24 e 25 de novembro. O segundo momento, com foco em fotografia básica, ocorreu no dia 18 de 
dezembro, em sala do Pavilhão de Aulas da Federação I (PAF I), na UFBA. 
Na primeira oficina, foram passados conhecimentos sobre os softwares CorelDRAW e Adobe 
Photoshop, focando na produção de materiais de divulgação impressos e online. Também foram 
discutidas as dúvidas e dificuldades que membros dos outros grupos PET possuíam sobre o 
processo de impressão destes materiais.   Apesar da permanente demanda ao PETCOM de este 
tipo de curso, o número de inscritos foi baixo: apenas cinco pessoas. Acreditamos que isso se 
relacione com o período em que a atividade aconteceu: no final do semestre letivo, em época de 
provas. 
A segunda oficina foi ministrada dentro do Encontro Baiano dos Grupos PET (EBAPET), que 
ocorreu entre os dias 17 e 19 de dezembro. Nesta oficina, no dia 18, foram passados 
conhecimentos sobre história da fotografia, luz, composição e a técnica de operação de câmeras 
fotográficas manuais. O comparecimento a essa oficina foi maior, atingindo boa parte das vagas 
oferecidas (cerca de 20 pessoas) e contando com integrantes de grupos PET de outras cidades. 
Ao todo, a atividade teve carga-horária de 10 horas, divididas em três dias de oficina: os dois 
primeiros (de capacitação em softwares de editoração eletrônica) com 4 horas cada e o último (o 
módulo de fotografia) com 2 horas de duração.  

 

Promotores da atividade: 
PETCOM  
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
O Encontro Baiano dos Grupos PET (EBAPET)  

Justificativa da realização da atividade: 
 
Essa capacitação justifica-se pela carência de conhecimento nas áreas da fotografia e da editoração 
eletrônica que a grade curricular dos cursos dos grupos PET da Bahia possuem. Soma-se a isso a 
necessidade de maior articulação e cooperação em nível estadual destes grupos. 

  

Resultados esperados: 
 
- Capacitar membros dos grupos PET da Bahia em editoração eletrônica 
- Ensinar conhecimentos básicos de fotografia a membros dos grupos PET da Bahia 
- Promover maior interação entre os grupos PET da Bahia 

 

Resultados alcançados: 
 
Todos os objetivos foram alcançados 

Comentário Geral:  
 

 
 
3.1.16. Memória Petcom 
 

Natureza da atividade realizada: 
 
Oficinas; organização de documentos e arquivos; elaboração de vídeo; elaboração de site; 
elaboração de portfólios 
 

Tema: 



 
Resgate e conservação da memória do grupo 
  

Cronograma de Execução da Atividade: 

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: 
 
Bolsistas e tutora do PETCOM; comunidade da Facom; PETs da Bahia e PETs Comunicação 
 

Descrição da Atividade: 
 
Ao longo dos últimos anos, o grupo verificou a falta de informação sobre o passado do grupo, suas 
origens, seus projetos, produtos e participantes nos seus 21 anos de trajetória. Percebeu-se que era 
necessário criar um portfólio para o PETCOM, para que se conservasse e valorizasse o trabalho do 
grupo e algumas atividades fossem facilitadas. Além disso, o grupo decidiu que seria necessário 
elaborar outro portfólio, também, para a Revista Fraude, com o intuito de ser usado pelas equipes 
de produção e assessoria da revista. 
 
Desta maneira, foi idealizado para 2009 um projeto que visasse resgatar e organizar o material 
disponível para conformar a memória do Petcom, bem como criar um portfólio para o grupo e outro 
específico para a Fraude. Por questões orçamentárias, no ano de 2009 não foi possível contratar 
serviços para recuperar, restaurar e digitalizar vídeos antigos já produzidos pelo grupo. No entanto, 
os vídeos que já estavam em formato digital foram arquivados, utilizados e somados a outros 
produzidos neste ano, para integrar os portfólios do grupo e da Revista Fraude.  
 
Neste ano, o Petcom realizou gravações de entrevistas com ex-bolsistas e ex-tutores e já realizou a 
decupagem destes trechos. No entanto, a gravação com ex-membros do grupo que moram em 
outras partes do país ainda não foi realizada por conta de dificuldades técnicas e logísticas, mas 
está previsto obter depoimentos.  
 
Em termos de documentos e arquivos, os bolsistas tem feito registro sistemático e contínuo de 
documentos e eventos realizados pelo grupo, além de continuar resgatando materiais do passado 
do grupo, depositados em disco rígido do computador principal do PET. A revitalização do site do 
grupo, que funcionará como indexador de todos os resultados alcançados pela atividade de 
preservação da história do grupo, está sendo realizada no momento. 
 
Para alcançar seus objetivos, o grupo realizou os seguintes procedimentos: 
 

a) Solicitação ao Laboratório de Fotografia/UFBA das fotos dos eventos do grupo para os 

quais a instância fez a cobertura fotográfica; 

b) Organização dos vídeos produzidos pela assessoria de comunicação da revista Fraude; 

c) Restauração de vídeos produzidos por ex-bolsistas; 

d) Resgate e organização da produção científica do Petcom; 

e) Repositório de arquivos das atividades (cartazes, releases, artigos) em disco rígido do grupo 

e, depois, transposição para plataformas online; 

f) Clipagem de todas as referências ao grupo e a eventos produzidos por ele, através de sites 

de busca na internet; 

g) Registro e arquivamento das referências bibliográficas de todos os textos discutidos pelo 

grupo; 

h) Reorganização do blog de mailing; 

i) Organização dos dados do projeto PET-Egressos (realizado em 2008); 

j) Digitalização do documento de fundação do Petcom e de outros documentos pertinentes; 

k) Entrevistas (pessoalmente, por telefone ou por e-mail) a ex-tutores e a ex-bolsistas do 

grupo; 

l) Concepção e manutenção de um banco de dados de petianos e tutores (atuais e egressos); 

m) Elaboração de um plano de mídia e captação para a Revista Fraude. 
 



Promotores da atividade: 
 
PETCOM  
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
 
Centro de Processamento de Dados da UFBA (CPD/UFBA), ex-bolsistas e ex-tutores do PETCOM. 
 

Justificativa da realização da atividade: 
 
No ano em que o Petcom comemorou 20 anos foi possível notar que não  havia um banco de 
informação organizado dos documentos, egressos, materiais impressos e audiovisuais produzidos, 
ex-tutores, antigos projetos. Somando-se a isso a necessidade de criar um portfólio para a Revista 
Fraude, que pudesse ser usado pelas equipes de produção e assessoria da revista, foi idealizado 
para 2009 um projeto de pesquisa histórica, que visasse resgatar e organizar o material disponível 
de memória do Petcom, bem como criar um portfólio para o grupo e outro específico para a Fraude, 
em vídeo e meios impressos. Por questões orçamentárias, no ano de 2009 não foi possível 
contratar serviços para recuperar, restaurar e digitalizar vídeos antigos já produzidos pelo grupo. No 
entanto, os vídeos que já estavam em formato digital foram arquivados, utilizados e somados a 
outros produzidos neste ano, para integrar os portfólios do grupo e da Revista Fraude.  
  

Resultados esperados: 
 

a) Resgate e organização dos documentos disponíveis concernentes ao Petcom desde a 
origem do grupo, em 1988; 

b) Criação de um banco de dados de egressos, ex-tutores, antigos projetos, materiais de 
divulgação e fotografias do grupo; 

c) Estabelecimento de um processo sistemático de registro das atividades do grupo; 
d) Compartilhamento dos dados com outros grupos PETs do estado, comunidade acadêmica 

da UFBA e demais interessados; 
e) Recuperação dos vídeos já realizados pelo grupo e tentar restaurar os já danificados; 
f) Criação de um maior vínculo dos bolsistas com o grupo mediante o conhecimento da sua 

história; 
g) Criação do portfólio do Petcom; 
h) Criação do portfólio da Revista Fraude. 

 

Resultados alcançados: 
 

a) Resgate e organização dos documentos disponíveis concernentes ao Petcom desde a 
origem do grupo, em 1988; 

b) Criação de um banco de dados de egressos, ex-tutores, antigos projetos, materiais de 
divulgação e fotografias do grupo; 

c) Estabelecimento de um processo sistemático de registro das atividades do grupo; 
d) Compartilhamento dos dados com outros grupos PETs do estado, comunidade acadêmica 

da UFBA e demais interessados; 
e) Recuperação dos vídeos já realizados pelo grupo e tentar restaurar os já danificados; 
f) Criação de um maior vínculo dos bolsistas com o grupo mediante o conhecimento da sua 

história; 
g) Edição de pequenos vídeos que integrarão o documentário, que fará parte dos portfólios do 

PETCOM e da Revista Fraude. 
 

Comentário Geral:  
 
Embora não tenha sido possível concluir a edição completa dos vídeos de curta metragem sobre o 
PETCOM e sobre a Revista Fraude, que integrarão os portfólios supracitados, o grupo editou 
entrevistas que foram disponibilizadas no canal de Youtube do grupo. 
 
Quanto ao site, as dificuldades no contato com o CPD da UFBA atrasaram bastante o trabalho, já 
que o grupo estava dependente de um domínio no servidor da universidade para realizar suas 
atividades. Depois de meses de atraso, no qual todos os documentos já estavam arquivados nos 



computadores do PETCOM, os bolsistas já tem acesso ao site e estão trabalhando atualmente em 
sua reformulação. 
 
3.1.17. Site da Abapet 

Natureza da atividade realizada: 
 
Criação de site institucional 

Tema: 
 
Associação Baiana de Grupos PET 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Público Alvo: 
 
Comunidade PET e público em geral 

Descrição da Atividade: 
 
A atividade consistiu na produção de um canal comunicacional na internet para a Associação 
Baiana de Grupos PET (ABAPET). O site foi criado pelo Petcom em parceria com o PET-
Engenharia da Computação, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Nele, foram 
disponibilizadas informações sobre o Programa de Educação Tutorial e sobre o funcionamento da 
ABAPET, seu estatuto, além da divulgação de eventos acadêmicos, encontros entre os grupos PET 
e atividades pontuais realizadas pelos grupos. Dentre outras atividades, o Petcom foi o responsável 
pela divulgação e inscrição online dos participantes do Encontro Baiano de Grupos PET (EBAPET), 
através do site da ABAPET. 

Promotores da atividade: 
 
PETCOM e PET- Engenharia da Computação (Universidade Estadual de Feira de Santana) 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
 
Demais grupos PET 

Justificativa da realização da atividade: 
 
A atividade, ao criar um endereço virtual para a ABAPET, tem como objetivo estreitar o contato 
entre os grupos PET da Bahia e facilitar a divulgação de eventos acadêmicos relacionados ao 
programa. Além disso, o canal é uma forma de divulgar o programa àqueles que pretendam montar 
um PET em sua unidade, fortalecendo o funcionamento dos grupos PET no estado.  

Resultados esperados: 
 
- Criar um canal de comunicação para a Associação dos Grupos PET da Bahia. 
- Congregar, em um único espaço, relatórios, planejamentos e divulgação de atividades de todos os 
grupos do estado. 
- Facilitar a associação entre diferentes PETs, de forma multidisciplinar 
- Fortalecer o programa de Educação Tutorial como um todo 
 

Resultados alcançados: 
 
Todos os resultados foram alcançados 

Comentário Geral:  
 
A atividade teve resultado positivo, pois o site conseguiu divulgar eventos e atividades da ABAPET, 
além informações sobre a associação e sobre o PET em geral. No entanto, problemas técnicos 
comprometeram o funcionamento do site durante alguns períodos, dificultando o acesso às 
informações disponibilizadas no endereço. 

 
3.1.18. Participação na Comissão de Organização do Encontro Baiano de Grupos PET 
 

Natureza da atividade realizada: 
Organização do evento 



 

Tema: 
Grupos PET da Bahia 
  

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago  
X 

Set 
X 

Out 
X 

Nov 
X 

Dez 
X 

Público Alvo: 
 
Estudantes da graduação dos diferentes grupos PET da Bahia, tutores dos grupos PET da 
Bahia e pró-reitores da UFBA, da UFRB e da UEFS. 
  

Descrição da Atividade: 
 
A edição de 2010 do Encontro Baiano de grupos PET, que acontece entre os dias 17, 18 e 19 
de dezembro, tem como objetivo integrar os bolsistas e tutores de todos os grupos PET da 
Bahia, bem como discutir as questões relacionadas ao Programa de Educação Tutorial dentro 
de cada instância (UFBA, UFRB, UEFS e Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública), e nos 
contextos estadual e nacional. Para que isso acontecesse, foi criada a comissão de 
organização do evento, composta por: Tais Bichara (PET Comunicação), Rafaela Serra (PET 
Enfermagem), Lais Spinola (PET Odontologia UFBA), Marília (PET Pedagogia), Alan Brandão 
(PET Filosofia), Kamila Fuchs (PET Medicina), Felipe Cabral (PET IHAC) e Monah Sampaio 
(PET Odontologia Bahiana). 
 
As funções foram divididas para otimizar a organização do evento: 
- Salas reservadas nos Pavilhões de Aula da Federação I e III, nos Institutos de Geociências e 
Física da Universidade Federal da Bahia (PET Filosofia) 
- Elaboração do formulário de inscrição, divulgação no site da ABAPET e na lista de emails do 
PET-BA e administração dos pagamentos (PET Comunicação) 
- Apoio da Fapex para o material usado na confecção dos kits, da faixa, e materiais de uso e 
compra do que não foi disponibilizado pela Fapex (PET Odontologia Bahiana) 
- Confecção dos blocos, crachás, kits e faixa (PET Odontologia Bahiana) 
- Pensar a temática do evento e de cada mesa e espaço de discussão (PET Enfermagem) 
- Acordo com o Restaurante Universitário e organização das fichas de alimentação (PET 
IHAC) 
- Oficina de Fotografia (PET Comunicação) 
 
Ao longo do processo, no entanto, surgiram outras funções para alguns grupos, em virtude de 
atrasos de outros grupos ou do surgimento de novas atividades. O PET Comunicação, por 
exemplo, passou a cuidar da organização (agendamento) das oficinas e da impressão de uma 
parte do material usado na confecção dos blocos e dos crachás. Assim como na distribuição 
de funções durante o evento, ficou responsável pela composição das atas e a bolsista Tais 
Bichara está na coordenação da Assembléia, junto com o tutor do PET Elétrica, Márcio 
Fontana. 
 

Promotores da atividade: 
  
Um representante de cada grupo PET da Universidade Federal da Bahia que se disponibilizou 
a participar da organização do evento: Odontologia, Comunicação, Enfermagem, Filosofia, 
Pedagogia, Medicina e o PET do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência. Além disso, um 
representanto do PET Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
  
A UFBA, que cedeu salas para a realização do evento, tanto para as atividades quanto para 
alojamento dos participantes vindos de outras cidades. O restaurante universitário da UFBA 
que fornecerá a alimentação dos participantes. 
  

Justificativa da realização da atividade: 
  



O objetivo da comissão é organizar tudo que diga respeito ao Encontro Bahiano de grupos 
PET, que por sua vez visa proporcionar uma maior integração entre os grupos PET da Bahia, 
que incluem grupos da Universidade Federal da Bahia (UFBA), da Universidade Federal do 
Recôncavo Baiano (UFRB), da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e da 
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e discutir assuntos relacionados às questões do 
Programa em âmbito institucional, estadual e nacional. 
  

Resultados esperados: 
 
- Organizar o processo de inscrições no evento 
- Administrar/controlar os pagamentos 
- Elaboração da marca visual do evento 
- Composição das atas do evento 
  

Resultados alcançados: 
  
- Elaboração do formulário de inscrição, divulgação no site da ABAPET e na lista de emails do 
PET-BA 
- Administração dos pagamentos de inscrições 
- Realização da Oficina de Fotografia básica 
- Impressão das capas e programações para confecção dos blocos a serem distribuídos aos 
participantes, e do símbolo usado na confecção dos crachás 
- Elaboração da marca do evento visual em parceria com o PET Enfermagem 
- Coordenação da Assembléia: bolsista Tais Bichara juntamente com o tutor do PET Elétrica 
Márcio Fontana 
- Composição das atas do evento 
  

Comentário Geral: 
 
A formação da comissão para discutir e idealizar o evento e a contribuição de cada grupo 
componente tornou possível a realização do Encontro Baiano de grupos PET na UFBA. 
Cuidando de cada detalhe do evento, buscando apoios, parcerias ou simplesmente 
concessões da própria instituição em que se realizará o evento. O PET Comunicação foi 
participativo dentro da comissão e cumpriu suas funções pré-determinadas e outras funções 
assumidas durante o processo, em virtude da conveniência ou da urgência de algumas 
situações. 
 

 
3.1.19. Workshop de Ferramentas Digitais 
 

Natureza da atividade realizada: 
Curso  

Tema: 
Ferramentas digitais e assessoria online  

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago  
 

Set 
 

Out 
 

Nov 
 

Dez 
X 

Público Alvo: 
 
Bolsistas PETCOM 
  

Descrição da Atividade: 
 
O curso interno de ferramentas digitais foi ministrado pelos bolsistas PET Nelson Oliveira e 
Leonardo Pastor, envolvidos em pesquisas do campo da Cibercultura. A carga horária total de 
8h foi dividida em três partes, entre produção da oficina e sua execução - cada uma com 2 
horas de duração. O conteúdo da primeira parte referiu-se às noções básicas do uso do Gmail 
e a segunda tratou do uso do Twitter, do Echofon e do Tweetdeck, voltados para a assessoria 
online. 



 

Promotores da atividade: 
  
Bolsistas PETCOM 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
  
  

Justificativa da realização da atividade: 
  
Justificativa da realização da atividade: Essa capacitação básica serve, especialmente, para 
habilitar os bolsistas do PETCOM a utilizar as ferramentas digitais para fazer assessoria online 
das atividades do grupo, tais como a festa de lançamento da revista Fraude e a oficina de 
diagramação para calouros, dentre outras. A aplicação do curso surgiu a partir da necessidade 
de estimular o interesse dos demais bolsistas na área de assessoria de comunicação, 
procurando complementar a formação acadêmica dos integrantes do PETCOM, oferecendo-
lhes novas possibilidades de atuação.  
 

Resultados esperados: 
 
- Capacitar os membros do grupo PETCOM na utilização de ferramentas digitais para realizar 
assessoria online das atividades do PETCOM voltadas para o público da Faculdade de 
Comunicação da UFBA, como a seleção de novos bolsistas. 
- Capacitar os membros do grupo PETCOM na utilização de ferramentas digitais para realizar 
assessoria online das atividades do PETCOM voltadas para o público em geral, como o 
Seminário de Comunicação e Cultura. 
  

Resultados alcançados: 
  
- Capacitação dos membros do PETCOM em assessoria de comunicação online para os dois 
públicos. 
 

Comentário Geral: 
 
O curso interno mostra-se necessário à medida que oferece aos bolsistas PETCOM 
conhecimentos em assessoria online, suprindo uma deficiência da grade curricular obrigatória 
da faculdade, que só trata de assessoria de comunicação no sétimo semestre do curso de 
Jornalismo e de Produção Cultural. Assim, o curso contribui também para o processo de 
inclusão dos bolsistas que ainda não passaram pela matéria em setores de atuação que 
abarcam essas competências. O workshop habilita a equipe a divulgar os eventos produzidos 
pelo PETCOM e também a fazer assessoria do próprio PETCOM, consolidando a boa imagem 
institucional do grupo.  
 

 
 
 
 

3.2 Impacto na Graduação e Inovação na Graduação 
Entre as atividades listadas no item 3.1, informar as três atividades consideradas mais impactantes para o curso de 
graduação e que proporcionaram inovação na graduação.  
 

Terapia Acadêmica é uma instancia bastante valorizada, pelo qual procuraremos aumentar a 
sua freqüência. A atividade visa auxiliar os alunos na elaboração de projetos de pesquisa, 
definição de problemas, objeto, corpus, metodologia e demais etapas concernentes à prática 
da pesquisa acadêmica. Se bem existem disciplinas que auxiliam nestes aspectos, nota-se 
grande ansiedade dos alunos quando se trata de delimitar problemas e elaborar pesquisas de 
forma correta. Trata-se de um momento bastante apreciado, onde o aluno (petiano ou não) tem 
a chance de mostrar suas idéias, solicitar ajuda e mostrar suas dúvidas em ambiente onde não 
é avaliado senão escutado por uma docente e um grupo de colegas. 
 



A Revista Fraude, fruto mais visível e visado do PETCOM, vem-se constituindo como uma 
referencia no jornalismo cultural da cidade. 
 
Alto de São João em Imagens tras a experiência de integração do ensino, pesquisa e 
extensão; a necessidade de parcerias interdisciplinares e a sensibilização sobre o trabalho 
extramuros. 
 
   

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: Apenas não foram realizadas as leituras orientadas sobre ciberfeminismo, por não 
haver conseguido tempo para essa atividade. 

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

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

Justifique:  

A UFBA tem apoiado muito pouco a participação dos bolsistas tutores e alunos nos eventos 
regionais e nacionais. Temos problemas na representação completa das Pró-reitorias do CLA e 
em obter interlocução real com elas. 

 

 
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 formação no PET procura avançar sobre as lacunas na formação do estudante de 
Comunicação. A experimentação da prática do jornalismo e a produção cultural, o 
conhecimento sobre manejo das tecnologias da informação e a comunicação, e a formação em 
cinema, por exemplo, busca levar aos alunos em geral, a relação com o mundo profissional, 
em geral, afastado dos claustros, e a complementação da formação teórica fundamental para 
uma formação de qualidade. Procura-se que a comunidade “faconiana” participe de todas as 
instâncias, para promover a maior integração entre os objetivos do PET e os dos cursos. 

No entanto, vale a pena destacar a situação que se está vivendo desde há uns três anos: a 
falta de interesse dos estudantes de comunicação em obter bolsa perante a possibilidade de 
conseguir estagio remunerado, com a perspectiva de se inserir com êxito no mercado de 
trabalho, enxuto e muito mal remunerado na Bahia. Idêntica situação se vivencia com a 
Iniciação Científica: a maioria das vezes os mesmos bolsistas PET migram para bolsa PIBIC, 
pois  a oferta de bolsas não parece tentadora para o perfil discente da Faculdade. Isto traz 
como conseqüência a renovação permanente do quadro de bolsistas e o ingresso de alunos 
dos primeiros semestres, que ainda não almejam um estágio. 
Por uma parte, a continuidade, permanência, e acúmulo de experiência, necessários para 
desenvolver o planejamento, se vê bastante afetado, dificultando os avances em termos de 
qualidade dos processos e produtos. Ao se renovar o grupo duas vezes ao ano (como vem 
acontecendo nos últimos anos) é necessário voltar sobre competências básicas, sobre 
processos de socialização e adaptação ao e no grupo.  Estimamos que seja um problema do 
curso de comunicação e não apenas do PETCOM. 

 

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

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

Justifique: A política de avaliação de grupos e tutores não é clara, os parâmetros de qualidade 
não estão estabelecidos. No entanto, solicita-se dos tutores uma avaliação entre pares, sem ter 
noção de quais são os perfis desejados, para além de um conjunto genérico e universal de 
valores. O repasse do orçamento continua atrassadissimo, obstaculizando completamente o 
desenvolvimento do plano de trabalho. As novas portarias que regulamentam o PET estão 
sendo questionadas em vários pontos pela comunidade petiana nacional.   
 
4.7. Informe sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento do PET quanto ao 
acompanhamento e orientação do grupo: 

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

Justifique: 

Sem dúvidas tem havido uma crescente participação e diálogo de todos os grupos, o qual pode 
ser constatado no planejamento de ações conjuntas. Porém, houve alguns inconvenientes no 
processo seletivo de novos grupos e na conformação do CLA.  

 
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.  
 

1. A 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 revista opera como elo entre o PET, o segmento da cultura em 
Salvador e o público universitário ao qual é destinado. 

2. O projeto Alto de São João em Imagens. Inclui reflexão e estudos sobre o cinema e 
vídeo como linguagem, sobre o gênero documental, sobre a representação 
cinematográfica. Exige capacitação técnica em vídeo. Solicita do grupo um 
trabalho comunitário que não é usual no curso. 

3.  A participação no projeto Repórter Junino na semana do Intercom nordeste, 
concentrou vários objetivos: o de praticar o jornalismo online, o de realizar oficinas 
para estudantes; o de apurar material para preparação de matéria da Fraude 
usando a técnica de história em quadrinhos. O projeto articulou  e colocou em cena 
diversos interesses e competências dos bolsistas. 

 
 
5.2. Dirigidas ao Tutor  
 

5.2.1. Informe as atividades acadêmicas/ científicas mais relevantes que realizou/ participou 
no ano de 2010. (Congressos, publicações, pesquisas, etc). 
 

Pesquisas:  
2010 – 2012. “Mulher e tecnologia. Teorias e práticas na cultura digital”. Situação: Em 
andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação (3) / Mestrado acadêmico (1) / 
Doutorado (1) . Integrantes: NATANSOHN, Leonor Graciela (Coordenador). BRUNET, Karla S. 
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – CNPQ. 
 
2009 – 2010. “Análise do papel das revistas online nos processos de convergência cultural”. 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação ( 3) / Mestrado 
acadêmico ( 1) . Integrantes: BRAGA, Cíntia Guedes - Integrante / BARROS, Samuel A.R. - 
Integrante / PARANHOS, Verena - Integrante / CUNHA Rodrigo - Integrante / Leonor Graciela 
Natansohn - Coordenador. 

 
2008 – 2011 CAPES/DGU 140/07 de Colaboração Brasil-Espanha. Situação: Em andamento; 
Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação ( 4) . Integrantes: PALACIOS, Marcos - 
Integrante / DIAZ NOCI, Javier - Integrante / Leonor Graciela Natansohn - Coordenador. 
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Auxílio 
financeiro. 

 

Publicações:  
NATANSOHN, L. Graciela ; CUNHA Rodrigo. Revistas brasileiras online em plataformas 
móveis. Eco (UFRJ), v. 13, p. 5, 2010.  

2.  NATANSOHN, L. Graciela ; CUNHA Rodrigo ; BARROS, Samuel A.R. ; SILVA, Tarcízio . 
Revistas online: do papel às telinhas. Lumina (UFJF. Online), v. 7, p. 2, 2010.  
 
Artigos em congressos e eventos: 
 
NATANSOHN, L. Graciela ; CUNHA Rodrigo. O jornalismo de revista no cenário da 
mobilidade. In: X Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación, 
Bogotá. X Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación, 2010. 

 
CUNHA, Rodrigo; NATANSOHN, L.Graciela. Revistas online: à procura de um modelo para 
os dispositivos móveis. IV Simpósio Nacional da ABCiber, RJ, ECO/UFRJ, Novembro 2010. 

 
NATANSOHN, L. Graciela. El periodismo de revista en tiempos de web 2.0. Ponencia 
presentada en el II Congreso de Ciberperiodismo y web 2.0. “La revolución del periodismo 
ciudadano”, Bilbao, 10, 11 y 12 de noviembre de 2010.  

 
NATANSOHN, L. Graciela ; CUNHA Rodrigo O jornalismo de revista no cenário da 
mobilidade. II Congresso Internacional de Ciberjornalismo, Universidade do Porto, Portugal, 
09 e 10 de Dezembro de 2010. 

 
 



 
 

 
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.  
 

a) tarefas e a não existência de papeis fixos (cada membro aprende, ensina, pAuto-
gestão, autonomia e auto-avaliação periódica e permanente do grupo e dos seus 
integrantes;  

b) rotatividade nas esquisa, administra); 
c) o grupo participa de todas as decisões no planejamento, na elaboração de relatórios, 

na avaliação própria e de outros PET, o que estimula o olhar crítico, o entendimento de 
processos gerais e o conhecimento sobre outras possibilidades do fazer acadêmico.  

 
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.  
 
Todas as atividades do PETCOM contribuem, sem dúvidas, para o avanço na formação de 
jornalistas, produtores culturais e de futuros pesquisadores acadêmicos. Promove-se o 
engajamento dos bolsistas PETCOM nas diversas atividades do curso, em monitorias, em 
grupos de pesquisa, em atividades de extensão de outros projetos. Estimulam-se a auto-
estima, 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 uma língua estrangeira. Isto, 
somado às capacidades adquiridas no PETCOM no uso de tecnologias da informação 
relacionadas com a cultura e o jornalismo, converte os bolsistas PET em referência para o 
curso, gerando um efeito multiplicador. 
 
 
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.  
 
O ensino tutorial, como uma abordagem geral do fazer educativo, implica na transformação de 
algumas noções muito arraigadas na tradição escolar, tal como a ideia de sujeito educativo 
compartimentado (intelectual/afetivo), com a ideia de processo educacional compartimentado 
(ensino/pesquisa/extensão); com a noção de autoridade (educador/educando) e com a ideia 
bancária (no sentido freireano do termo) da relação educativa, na qual o professor ensina e os 
discentes, supõe-se, aprendem. Neste sentido, a experiência tutorial demonstra as 
possibilidades e as potencialidades de relações de ensino-aprendizagem baseadas na 
valorização da subjetividade dos protagonistas, da democratização das relações entre os 
sujeitos do processo e do estímulo ao auto-conhecimento, a busca de informação e a formação 
de líderes. Muitos destes aspectos tento desenvolver no trabalho em sala de aula na 
graduação, onde o processo de ensino de jornalismo é guiado pelas mesmas premissas que 
no PET: autogestão, trabalho em equipe,  colaboração e responsabilidade. Por exemplo, nas 
disciplinas da graduação, onde publico a revista-laboratório Lupa, trabalha-se do mesmo modo 
que no PET: os alunos distribuem responsabilidades (alguns são editores, outros fotógrafos, 
outros editores chefes), supervisam todo o processo e participam da avaliação de forma 
cooperativa. Infelizmente, dada as restrições normativas da instituição no que se refere a 
avaliação (com notas e em prazos estritos e planejamento individual e antecipado) a 
experiência petiana é extremamente difícil de ser levada a sala de aula em todos seus 
aspectos.  
 

 
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. 
 



Publicações 

ARAUJO, J. E. S. ; BARROS, Samuel ; JANAY, Paula ; LIMA, M. O. ; LISBOA, L.F. ; 
NATANSOHN, L. Graciela ; OLIVEIRA, Nelson ; OSELAME, Renato ; PARANHOS, V. ; 
PASTOR, L. ; SANTANA, F. . Revista Fraude. In: Intercom Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação XVII Prêmio Expocom 2010 Exposição da Pesquisa 
Experimental em Comunicação, 2010, Campina Grande. Intercom Nordeste, 2010.  

 

 ARAUJO, J. E. S. ; BARROS, Samuel ; JANAY, Paula ; LIMA, M. O. ; LISBOA, L.F. ; 
NATANSOHN, L. Graciela ; OLIVEIRA, Nelson ; OSELAME, Renato ; PARANHOS, V. ; 
PASTOR, L. ; SANTANA, F. ; SILVA, M. . A experiência de aplicação do projeto gráfico na 
Revista Fraude. In: Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação XVII Prêmio Expocom 2010 Exposição da Pesquisa Experimental em 
Comunicação, 2010, Campina Grande. Intercom Nordeste, 2010.  
 

OLIVEIRA, Nelson; HOLANDA, André. Jornalismo participativo e informação hiperlocal: o papel 
de mashups e hashtags na construção da notícia em redes sociais. In: Revista Iniciacom, 
Volume 2, nº 1, 2010. Disponível em: http://www.intercom.org.br/iniciacom/v2n1/Artigos.htm 
 
PASTOR, Leonardo. “Rotina jornalística e mobilidade: potencialidades de transformação do 
habitus profissional jornalístico a partir das tecnologias móveis”. In: Anais do XI Congresso de 
Ciências da Comunicação da Região Nordeste. Campina Grande. 2010. 
 

Trabalhos apresentados em eventos científicos: 

BATISTA, V.P.M.; DEGANI, G.; GAZINEU, V. HCT: o lugar onde o tempo parou. XVII 
Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação. Campina Grande, 2010. 

 

 ARAUJO, J. E. S. ; BARROS, S. ; JANAY, P. ; LIMA, M. O. ; LISBOA, L. F. ; NATANSOHN, L. 
G. ; OLIVEIRA, N. ; OSELAME, R. ; PARANHOS, V. ; PASTOR, L. ; SANTANA, F. . Revista 
Fraude. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).  

 

  ARAUJO, J. E. S. ; BARROS, S. ; JANAY, P. ; LIMA, M. O. ; LISBOA, L. F. ; NATANSOHN, L. 
G. ; OLIVEIRA, N. ; OSELAME, R. ; PARANHOS, V. ; PASTOR, L. ; SANTANA, F. ; SILVA, M. 
M. . A experiência de aplicação do projeto gráfico na Revista Fraude. 2010. (Apresentação de 
Trabalho/Congresso).  
 
PASTOR, Leonardo. “Rotina jornalística e mobilidade: potencialidades de transformação do 
habitus profissional jornalístico a partir das tecnologias móveis”. In: Anais do XI Congresso de 
Ciências da Comunicação da Região Nordeste. Campina Grande. 2010. 
 

 

Demais tipos de produção técnica  

 

 LIMA, A. ; LIMA, M. O. ; LISBOA, L. F. ; NATANSOHN, L. G. ; OLIVEIRA, N. ; OSELAME, R. ; 
PARANHOS, V. ; PASTOR, L. ; SANTANA, F. ; SILVA, M. M. . Jornalismo de Revista: edição, 
produção, assessoria e diagramação. 2010. (Curso de curta duração ministrado/Extensão). 

 

 LEMOS, A. L. M. ; OLIVEIRA, Nelson ; PASTOR, L. . Colaboração na atualização do Wi-Fi 
Salvador. 2010. (Cartas, mapas ou similares/Mapa).  
 
LIMA, Ananda; BICHARA, Tais; SANTANA, Flávia. Roupas no Varal. [Filme]. Produção de 
Flávia Santana e Karina Ribeiro, direção de Maurício Lídio. Cataguases, MG; Energisa, 
2010. DVD, 17 minutos. Ficção. Som. Cor Digital.  

 

 
Participação em eventos científicos:  
 
BATISTA, Verena. XII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste, 
Campina Grande, Paraíba, 2010. 

http://www.intercom.org.br/iniciacom/v2n1/Artigos.htm


 
BICHARA, Tais. XII Congresso de Ciências da Comunicação da Região Nordeste. Campina 
Grande, Paraíba, 2010. 
 
LIMA, Ananda. XII Congresso de Ciências da Comunicação da Região Nordeste. Campina 
Grande, Paraíba, 2010. 
 
LIMA, M.O. XII Congresso de Ciências da Comunicação da Região Nordeste. Campina 
Grande, Paraíba, 2010. 
 
LISBOA, Luis Fernando. XII Congresso de Ciências da Comunicação da Região 
Nordeste. Campina Grande, Paraíba, 2010. 
 
MOREIRA, Marília. XII Congresso de Ciências da Comunicação da Região 
Nordeste. Campina Grande, Paraíba, 2010. 
 
OLIVEIRA, Nelson. XII Congresso de Ciências da Comunicação da Região 
Nordeste. Campina Grande, Paraíba, 2010. 
 
OLIVEIRA, Nelson. Lugares da Sociabilidade: I Seminário de Pesquisa 
GPC/GITS. Salvador, Bahia, 2010. 
 
OSELAME, Renato. XII Congresso de Ciências da Comunicação da Região 
Nordeste. Campina Grande, Paraíba, 2010. 
 
PASTOR, Leonardo. XII Congresso de Ciências da Comunicação da Região  
Nordeste. Campina Grande, Paraíba, 2010. 
 
PASTOR, Leonardo. Lugares da Sociabilidade: I Seminário de Pesquisa 
GPC/GITS. Salvador, Bahia, 2010. 
 
SANTANA, Flávia. XII Congresso de Ciências da Comunicação da Região 
Nordeste. Campina Grande, Paraíba, 2010. 

 
 
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. 
 
Sem dúvidas, o Projeto Alto de São João em Imagens é o que mais exige do grupo superar 
medos, preconceitos e discutir a validade de práticas culturais e educativas arraigadas. Exige 
dos alunos entrar em territórios social e culturalmente pouco conhecidos, dialogar com outros 
sujeitos sociais em posições diferentes; superar o assistencialismo, os mitos sobre os “outros” 
e os abismos culturais. Além dos aprendizados específicos sobre as temáticas do campo da 
comunicação (cinema), projetos como este, em parcerias de difícil construção, exigem 
aprender a negociar, a articular interesses diversos, a improvisar perante dificuldades, a 
inventar soluções criativas. Com todos seus problemas (a dimensão do projeto superou o 
tempo disponível para levar ele a cabo), este tipo de projeto coloca em jogo desafios para a 
formação acadêmica e a formação cidadã do petiano, por que integra as três dimensões do 
fazer universitário.  Tudo, em forma democrática, participativa, discutida, auto-avaliada. 
Todas as atividades do PETCOM pretendem contribuir para o avanço na formação dos futuros 
jornalistas e produtores culturais (e também, de futuros pesquisadores acadêmicos) Para isso, 
promove-se o engajamento dos bolsistas PETCOM nas diversas atividades do curso, em 
monitorias, em grupos de pesquisa e em atividades de extensão. Por isso, este projeto vem a 
somar-se a outras iniciativas já desenvolvidas que estimulem o espírito de iniciativa, o trabalho 
em equipe, a capacidade de analise crítica e o conhecimento dos reais problemas da 
comunidade onde a Faculdade está inserida. Desse modo, a atividade destaca-se por ser uma 
via de mão dupla, onde se potencializa o aprendizado mútuo, tanto das pessoas não 
acadêmicas que participam quanto dos acadêmicos, que vivenciam situações de aprendizagem 
impossíveis de serem reproduzidas em sala de aula.  



 

 

Local e Data: 
Salvador, 01 de janeiro de 2011 
 
Assinatura do Tutor:  

Leonor G.Natansohn  
 
 
Assinatura do representante dos Alunos, escolhido pelo Grupo: 
 
 
 


