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Resumo: O projeto de extensão Foca Foto UEPG produz notícias e reportagens fotográficas desde sua criação,                
em 2010. Em 2014, o grupo começou a produzir e-books com temáticas sobre as cidades paranaenses e                 
pesquisas científicas. No final de 2018, começou a produção de um novo e-book que contemplasse todas as                 
atividades que os alunos produziam. Para a construção desse livro eletrônico “Produções do Foca Foto” foram                
selecionados textos e fotos de 13 formatos jornalísticos. Os conteúdos que foram utilizados na produção estavam                
disponíveis em acervos pessoais e nos portais online do projeto. Grupos de alunos ficaram responsáveis pela                
seleção desse material e pela diagramação da obra final. O livro, editado pela Proex/UEPG, tem 75 páginas,                 
ficha catalográfica e ISBN. A obra final contribuiu para sintetizar as produções dos alunos no projeto de                 
extensão Foca Foto favorecendo na produção científica e extensionista.  
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Fotorreportagem UEPG (Foca Foto). 

PÚBLICO-ALVO 

O e-book é destinado à comunidade ponta-grossense para que conheça a cidade por             

meio das produções jornalísticas e imagéticas (envolvendo as áreas sociais, esportivas,           

comunitárias) sob a responsabilidade do projeto de extensão nesses últimos anos.  
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JUSTIFICATIVA 

O desenvolvimento do e-book “Produções do Foca Foto” representou uma maneira de            

sistematizar as produções do projeto de extensão “Foca Foto UEPG”. Ao longo dos 10 anos               

de existência, os alunos produziram diversos conteúdos jornalísticos envolvendo a fotografia.           

Desde 2014, o projeto edita e-books, um livro digital com texto e imagens que pode ser lido                 

por aparelhos eletrônicos, como computadores. (GARDINER AND MUSTO, 2010 apud.          

MARTINS, 2010).  

Existiam três coleções de livros produzidos pelo projeto de extensão: Coleção           

Imagética (fotos e textos de cidades paranaenses), Mídias Contemporâneas (acervo de           

pesquisas científicas) e Foto&Poema (junção de fotografias com poesias). O décimo livro,            

produto deste trabalho, inicia uma nova categoria, que reúne produções não contempladas            

pelos outros livros, como reportagens, foto-legenda, ensaios, portfólios e exposições. 

Tabela 1 – E-book produzidos pelo projeto 

 

Fonte: Elaboração dos autores, 2019. 

Escolheu-se um e-book pela sua expansão: não há limites físicos, qualquer pessoa, em             

qualquer lugar do mundo com acesso a internet pode obter a produção por meio da busca por                 

palavra-chave. “É um instrumento de disseminação do conhecimento, permitindo o acesso de            

comunidades que terão a oportunidade de aprender, pesquisar e interagir com o que é atual e                

moderno ou com o que, de alguma forma, já fez parte da história”. (DZIEKANIAK et al.,                

2010. p.90). 
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Outro ponto favorável a produção de um livro digital é a questão econômica. Uma              

editoria gasta cerca de 10 mil reais para lançar três mil cópias, “No sistema eletrônico a obra é                  

digitalizada uma única vez.” (DZIEKANIAK et al., 2010. p.88).  

OBJETIVOS 

Com esse e-book, pretende-se sistematizar as produções do projeto Foca Foto e            

incentivar a produção de conteúdos jornalísticos. Assim, a população da cidade tem mais um              

meio de comunicação para se manter informada. O livro eletrônico também mobiliza os             

estudantes na criação de conteúdos jornalísticos para treinar as técnicas e teorias da profissão. 

METODOLOGIA 

Ao longo da existência do projeto, os alunos desenvolviam atividades jornalísticas           

como notícias e reportagens, complementadas por fotografias. Após a finalização, o material            

era postado no site do projeto e divulgado para o público. Para escolher quais acontecimentos               

serão contemplados pelo projeto, utilizamos os valores-notícia, ou seja, a relevância do            

conteúdo ao público que acompanha o veículo. (JORGE, 2008). 

O projeto une a produção jornalística com a fotografia, Persichetti (2006) critica como             

o jornalismo tem utilizado as fotos, de maneira posada, sem ação, e não informativa. Assim,               

as imagens não são bem utilizadas. O nosso grupo foge a essa situação. Os alunos são                

incentivados a prezar pela qualidade da fotografia para informar o leitor.  

Para a produção do e-book, uma aluna, o professor responsável pelo projeto e a              

técnica multimídia da universidade decidiram quais as categorias de produtos seriam           

utilizadas. Foram selecionadas: mostra fotográfica, ensaio, exposições, portfólio,        

foto-legenda, foto destaque, esporte & comunidade, entidades sociais, coberturas, antes e           

depois, e-book, pesquisa e viagem, os quais se constituem em capítulos da obra.  

Com a definição das categorias, começou o processo de seleção de fotos e textos,              

simultaneamente a diagramação do livro. Os arquivos foram retirados do atual site do projeto              

https://focafoto.sites.uepg.br/, do antigo blog https://uepgfocafoto.wordpress.com/ e do acervo        

pessoal do professor.  
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Foi necessário decidir a respeito do conselho editorial da obra. Foram indicados            

professores e pesquisadores da área. Para prefaciar o e-book, convidou-se o Professor Paulo             

Rogério de Almeida. E para dar maior dimensão do legado que tem o projeto, ex-integrantes               

do Foca Foto foram convidados a escrever pequenos relatos sobre a importância da extensão              

na vida acadêmica e profissional.  

O formato escolhido para a construção da obra é o PDF (Portable Document Format)              

da Adobe Systems. Martins (2010) explica que a plataforma é a mais popular e gratuita. “O                

formato pode ser distribuído por toda a rede, enviado por e-mail e reservado em dispositivos               

de armazenamento sem qualquer problema.“ (MARTINS, 2010, p.87). O programa utilizado           

para construir o PDF foi o Adobe InDesign. 

RESULTADOS 

Após a seleção dos conteúdos a serem contemplados pelo e-book, começou um            

processo de revisão do material, com o auxílio do professor do Departamento de Estudo da               

Linguagem, Paulo Rogério de Almeida. A obra final tem 75 páginas, ficha catalográfica,             

sumário, prefácio, apresentação e mais 13 categorias. Em breve estará disponível na página da              

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais - PROEX: http://www.uepg.br/proex/, na aba           

“e-book”. 

Figura 1 – Capa do e-book  

 
Legenda: A capa da obra contém colagem de fotos, nome dos autores e informações da instituição, 2018. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Até o momento, produzir e-book mostrou-se uma maneira eficaz de incentivar os            

alunos a produzir conteúdos jornalísticos. Os estudantes agregam mais conhecimento e           

experiência técnica e teórica sobre o jornalismo e a fotografia.  

O grupo desenvolve um papel importante junto às entidades sociais da cidade,            

divulgando suas ações. Os cidadãos ponta-grossenses têm mais uma oportunidade de adquirir            

informação sobre a cidade por meio das atividades desenvolvidas no projeto de extensão.  

O Foca Foto pretende dar continuidade ao projeto com a edição de novos e-books,              

porque isso representa um instrumento interessante para sistematizar a produção do grupo,            

ajudando a escrever a história da extensão do Departamento de Jornalismo da UEPG.  

APOIO: Fundação Araucária. 
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