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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

( X ) COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

FOCA FOTO APRESENTA PROJETO EM 18º. ENCONTRO NACIONAL DOS 

PROFESSORES DE JORNALISMO 

 

André Ribeiro Pires (andreribe.sccp@gmail.com)1 

Ingrid Rafaela Petroski (ingridpetroski@outlook.com)2 

Tais Maria Ferreira (taismariaferreira@yahoo.com.br)3 

Carlos Alberto de Souza (carlossouza2013@hotmail.com)4 

 
Resumo: A proposta deste trabalho é expor a participação do projeto de extensão Foca Foto no 18°. Encontro 

Nacional dos Professores de Jornalismo (18º ENPJ), onde o grupo fez a apresentação de cinco banners 

informativos que retratam algumas das principais atividades jornalísticas e de extensão desenvolvidas pela 

equipe, envolvendo as editorias de esporte, entidades sociais e geral, além de apresentar trabalhos ligados à 

fotografia, exposições e e-books, que são resultado das atividades do projeto de extensão. Esse trabalho foi 

importante por considerar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, momentos que trazem a relação 

de teoria e prática na dinâmica de execução deste projeto de extensão.  

Palavras-chave: Foca Foto. Banners. Fotografia. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Fotorreportagem UEPG (Foca Foto). 

PÚBLICO-ALVO  

Os banners representam uma parcela das atividades realizada pelo Grupo Foca Foto 

em favor da comunidade ponta-grossense. É uma forma de divulgar à comunidade os 

trabalhos realizados pelo grupo para que conheçam as produções jornalísticas e extensionistas 

desenvolvidas pelos acadêmicos do projeto. 

MUNICIPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e região dos Campos Gerais. 

                                                 
1 Bolsista do projeto de extensão Foca Foto; UEPG; Jornalismo; andreribe.sccp@gmail.com. 
2 Bolsista do projeto de extensão Foca Foto; UEPG; Jornalismo; ingridpetroski@outlook.com. 
3 Técnica multimídia do departamento de Jornalismo; UEPG; Jornalismo; taismariaferreira@yahoo.com.br 
4 Coordenador do projeto de extensão; UEPG; Jornalismo; carlossouza2013@hotmail.com 
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LOCAL DE EXECUÇÃO 

Ponta Grossa. Departamento de Jornalismo, UEPG.   

JUSTIFICATIVA 

No momento da abertura para inscrições de projetos no 18º. ENPJ, o grupo resolveu 

criar os banners para apresentar o resultado de seus trabalhos à comunidade. A motivação foi 

a visibilidade que teriam no encontro nacional, uma vez que o evento envolvia jornalistas, 

professores, alunos e representantes da sociedade local. 

Devido ao papel importante da fotografia nos últimos tempos, especialmente com o 

surgimento e fortalecimento das redes sociais, como explica Folts (2007), o grupo resolveu 

realizar um trabalho com imagens, complementado-as com texto nos vários banners 

apresentados no evento. As imagens, por si só, chamam a atenção das pessoas, que podem 

acompanhar o projeto nas redes sociais (site, Twitter, Facebook), contribuindo assim para 

divulgar as atividades extensionistas do grupo. 

Além disso, o design dos banners foi pensado para despertar atenção, trabalhando 

com contraste e diagramação moderna. Segundo Williams (2009), o contraste não funciona 

apenas na estética do material, ela está intrinsecamente relacionada à organização e à clareza 

das informações colocadas na página. Contudo, além de ser um chamativo, as fotografias 

faziam menção direta a informação disponibilizada nos pôsteres. 

OBJETIVOS 

O principal objetivo dos banners foi dar visibilidade ao projeto e às atividades de 

cunho social e comunitário do grupo. Outro objetivo: demonstrar que a extensão tem um 

papel fundamental dentro da universidade, complementando o tripé que caracteriza uma 

instituição de ensino superior, que seria a integração entre ensino, pesquisa e extensão. Por 

outro lado, a forma de apresentação das atividades, por meio de banners, facilita a 

compreensão do papel e da missão de um grupo de extensão, neste caso, do Foca Foto. 

METODOLOGIA 

Para a apresentação do projeto, ficou combinado, durante as reuniões quinzenais, 

que bolsistas deveriam assumir o compromisso da execução dos banners, privilegiando as 

principais ações do grupo e das editorias jornalísticas do projeto.  
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Ao todo, foram confeccionados cinco banners, sob a coordenação do professor 

responsável pelo grupo.  

Cada pôster deveria apresentar introdução, objetivos, desenvolvimento e resultados, 

além de imagens representativas do tema, bem como dar destaque necessário aos subprojetos 

do grupo Foca Foto. Assim, foram selecionadas as imagens para compor a peça. Sousa (2002) 

afirma que o ser humano é fisiologicamente incapaz de prestar atenção simultânea a todos os 

estímulos de uma estrutura [...] mas que a fotografia tem um papel importante de concentrar a 

atenção das pessoas. Antes de ler uma reportagem jornalística, por exemplo, o leitor é atraído 

pela fotografia, pela mensagem que ela emite e proporciona.  

A mescla entre fotografias e informações é crucial para o melhor entendimento do 

conteúdo de um projeto. Se a composição é o meio interpretativo de controlar a 

reinterpretação de uma mensagem visual por parte de quem a recebe (DONDIS, 2007); no 

caso do projeto, o design e a composição das informações deve ser pensada a modo de 

prender a atenção de quem olha, quem procura se informar. 

RESULTADOS 

Os banners ficaram à mostra no hall do bloco C, Campus Central da UEPG e no 

Campus III da Faculdade Unisecal, localizado na Rua Júlio de Castilho, 642, centro de Ponta 

Grossa. A apresentação foi essencial, pois mostrou o compromisso do Foca Foto com a 

comunidade de Ponta Grossa, revelando que a ação extensionista ajuda a estabelecer vínculos 

entre a universidade e o meio social. Além disso, serviu para despertar a atenção de novos 

leitores sobre temas da cidade, muitos desses não trabalhados pela mídia convencional. Por 

outro lado, incentiva os alunos a continuarem investindo em trabalhos na área da fotografia e 

do fotojornalismo, aprimorando técnicas fotográficas e experimentando novas linguagens 

comunicativas.   

FOTO(S) 
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Figura 1 – Banner representativo de e-books criados pelo projeto de extensão. 

Legenda: A criação de e-books é uma das principais atividades realizadas 

pelo projeto de extensão Foca Foto. 

Fonte: Larissa Hofbauer, 2019. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se considerar que a apresentação dos subprojetos do grupo representou uma 

forma de sensibilização dos leitores para a importância da extensão universitária e à produção 

de notícias e fotografias relacionadas à cultura, história e cotidiano do povo paranaense. O 

grupo Foca Foto é pioneiro em editoria completamente voltada à cobertura esportiva. A 

apresentação dessa e de outras editorias durante o 18º. ENPJ desperta a curiosidade do leitor, 

que vai buscar o site para se informar sobre o que acontece na cidade e na região dos Campos 

Gerais.  

Além do mais, o projeto divulga, por meio de atividades jornalísticas, o trabalho de 

diversas entidades sociais de Ponta Grossa. A proposta, entre outros objetivos, é revelar o que 

vem realizando as instituições sociais e públicas em favor da sociedade ponta-grossense. Cada 

um dos cinco banners representou de uma forma diferente as atividades do grupo. Em cada 

um deles, constaram informações e encaminhamentos para as diferentes editorias em que se 

baseia o projeto.  

Os banners divulgados pelo projeto de extensão Foca Foto no 18º Encontro Nacional 

do Professores de Jornalismo (18º ENPJ) obtiveram destaque por se tratar da discussão de 
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cinco projetos informativos das principais atividades jornalísticas e de extensão realizadas 

pela equipe. Considerou-se um momento de aplicabilidade das ações extensionistas que 

demonstraram todo o engajamento da equipe e assessoria do professor responsável. A 

dinâmica entre ensino, pesquisa e extensão foi nítida devido aos recursos visuais do exercício 

extensionista. Houve uma participação significativa por parte dos integrantes do evento.  

APOIO:  Fundação Araucária. 
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