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Resumo: O texto sintetiza uma experiência de trabalho em equipe no projeto de extensão Cultura
Plural, mantido por estudantes e docentes de Jornalismo, com apoio da PROEX UEPG E Fundação
Araucária. A experiência de trabalho em equipe no projeto Cultura Plural busca, assim, proporcionar
aos  estudantes  participantes  o  desenvolvimento  de  habilidades  de  uma  gestão  coletiva,  onde  os
próprios envolvidos se tornam agentes e planejadores da prática extensionista. No relato, destaca-se a
participação de estudantes bolsistas no planejamento, execução e gestão das atividades previstas e
desenvolvidas no Projeto Cultura Plural.
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INTRODUÇÃO

O site  www.culturaplural.sites.uepg.br é um portal jornalístico sobre cultura mantido

pelo projeto de extensão ‘Cultura Plural’ do curso de Jornalismo da Universidade Estadual de

Ponta Grossa (UEPG). O projeto foi criado no ano de 2011 com o objetivo de difundir a

produção cultural da cidade de Ponta Grossa e também incentivar a prática jornalística aos

estudantes de graduação participantes da iniciativa.

1 Bolsista  do  projeto  Agência  de  Jornalismo  –  Cultura  Plural;  UEPG;  Bacharelado  em  Jornalismo,
jgcastro388@gmail.com
2 Coordenador  do  projeto  Agência  de  Jornalismo,  Professor  do  Departamento  de  Jornalismo  da  UEPG,
participante do projeto Cultura Plural. sergiogadini@yahoo.com.br
3 Coordenadora  do  projeto  Cultura  Plural,  Professor  do  Departamento  de  Jornalismo  da  UEPG,
karinajw@gmail.com
4  Coordenador do Projeto Cultura Plural. Professor do Departamento de Jornalismo da UEPG. 
ivanbp17@gmail.com

http://www.culturaplural.sites.uepg.br/
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Desde o lançamento, o projeto teve como primeira coordenadora a professora Maria

Lúcia Becker (até 2012) e, a partir daí, Karina Janz Woitowicz5. O projeto é formado pelos

professores,  estudantes  da graduação voluntários  e alunos bolsistas.  Ao longo dos anos a

média de alunos bolsistas no projeto foi 2 a 3 por ano.

ROTINA DO PROJETO

Como projeto regular de extensão em Jornalismo, o  Cultura Plural (CP) conta com

atividades  frequentes,  como  encontros  periódicos  para  definir  o  desenvolvimento  e

encaminhar as tarefas previstas. As reuniões de pautas acontecem toda terça-feira, às 17h15,

no Departamento de Jornalismo da UEPG (Campus Central). Em 2019, o projeto é composto

por 18 alunos entre voluntários e bolsistas e três professores, que semanalmente dividem as

funções da cobertura jornalística cultural da cidade.

Os 18 estudantes trabalham para manter a produção e publicação periódica e diária no

site e também manter ativas as redes sociais para difundir o conteúdo produzido pela equipe.

Ao final de 2018 o projeto possuía pouco mais de 10 alunos, o que dificultou um pouco a

produção diária da equipe,  mas o projeto possui colaboradores que auxiliaram a manter a

publicação de conteúdo periodicamente no site.

As reuniões de 2019 começaram na segunda semana após o início do ano letivo, na

primeira quinzena do mês de março. A primeira reunião foi marcada como extraordinária para

convidar os novos estudantes do primeiro ano e organizar uma cobertura especial do Carnaval

de Ponta Grossa e região dos Campos Gerais.

Oportuno destacar ainda que, a partir de fevereiro de 2019, passam a integrar a equipe

duas  alunas  bolsistas6,  o  que  contribuiu  com a  criação  e  fortalecimento  dos  objetivos  de

execução do projeto. No segundo semestre de 2018, entretanto,  o  Cultura Plural teve um

breve período de recessão, com o encerramento de dois contratos de bolsistas e a substituição

temporária  de coordenação.  Mesmo assim,  o projeto  teve  a  participação de  novos alunos

interessados em integrar a equipe.

A função de apresentar o projeto aos novos alunos, e também aos novos professores,

ficou a cargo do aluno bolsista responsável pelo Cultura. E, para isso, foi montado um ‘Plano

5 Excepcionalmente,  no segundo semestre  de 2018, em função da licença da coordenadora para cursar pós-
doutorado, o Cultura Plural ficou sob a coordenação temporária de Pedro Aguiar e Ivan Bomfim.

6  Oportuno informar que o  Cultura Plural conta, em Julho/2019, com dois estudantes bolsistas. Mas como
alguns projetos extensionistas operam em sintonia, uma estudante bolsista do Programa Agência de Jornalismo
UEPG também participa e divide atividades no Projeto Cultura Plural.
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de desenvolvimento’ do site que vigora até o final do primeiro semestre de 2019.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Para garantir uma rotina viável e de fácil execução, a equipe elaborou um plano de

desenvolvimento e manutenção do Cultura Plural com orientações e normas para a cobertura

e publicação dos conteúdos. A rotina proposta registra uma agenda regular:  Segunda-feira -

Galeria de Fotos (Cultura ou Lente Quente) + Publicação de Texto (final de semana); Terça-

feira - Publicação de texto; Quarta-feira - Coluna ‘O Narrador’; Quinta-feira - Publicação de

Texto;  Sexta-feira -  Charge  e/ou  quadrinhos +  Agenda  cultural;  Sábado  -  coluna ‘A

vida’/Coluna ‘Diz que me disse’;  Domingo -  Palco Virtual (Arquivo ou produção nova) +

Coluna ‘Lírios e Lótus’.

O ‘plano  de  desenvolvimento’  registra  ainda  os  objetivos  previstos  no  projeto:

restabelecer a produção de pautas culturais, a fim de manter uma produção periódica e diária;

explorar o uso das redes sociais como Instagram, Twitter, Facebook e Youtube; dialogar com

os estudantes de IC para pensar pautas de políticas públicas culturais; manter o diálogo e a

parceria  com colaboradores  externos  e  colunistas;  manter  parcerias  e  diálogo com grupos

culturais ou projetos de extensão do curso; criar e pensar novos meios de realizar a produção

multimídia na cobertura de pautas (áudios, audiovisual); viabilizar parceria com turmas de 1°,

2° e 3° ano; criar e atualizar a ‘Agenda Cultural’ no site, junto com um arquivo de cartazes de

eventos.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

O Cultura Plural possui algumas atividades de integração com a comunidade que são

realizadas  periodicamente.  Além  disso,  os  membros  do  projeto  participam  de  eventos

culturais da cidade, como o  Festival Universitário da Canção (FUC),  Festival Nacional de

Teatro (Fenata), Palco B, Projeto Fissura e demais iniciativas.

Desde a criação, em 2011, o  Cultura organiza anualmente a ‘Feira Cultura Plural’.

Trata-se de um evento com um dia (ou um turno) de programação cultural com o apoio dos

grupos culturais e artistas parceiros do projeto.

As feiras  são organizadas pela equipe do Cultura Plural. Geralmente a equipe se
encarrega de convidar os parceiros culturais para integrar a programação, buscar um
lugar estratégico para a feira, divulgar o evento para a comunidade e atentar para
todos os equipamentos e necessidades que a feira possa demandar, como caixas de
som,  fiações,  cadeiras,  entre  outros  (CASTRO;   RAMOS; WOITOWICZ,  2018,
p.2).
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Em 2018 o  Cultura Plural lançou o projeto ‘Foca na Tela’. O objetivo é assistir e

debater filmes que retratam o jornalismo. Na primeira sessão foi exibido o filme ‘Spotlight’ e

o debate foi com a jornalista Mariana Galvão Noronha. Na segunda sessão o filme foi ‘O

Diabo veste  Prada’  e  o  debate  foi  com a,  então  estudante,  Ellen  Almeida.  O projeto  foi

retomado em abril de 2019 com o início do ano letivo. O filme exibido na sequência foi ‘O

abutre’ e o debate foi com o jornalista e mestre Fernando Lopes. A sessão do mês de maio foi

do filme ‘Mera coincidência’ e o debate foi com o jornalista e mestre Abinoan Santiago. No

segundo semestre de 2019, a expectativa é retomar a agenda de exibições de filmes pelo Foca

na Tela.

ATVIDADES DE GESTÃO COLETIVA NO PROJETO

No  segundo  semestre  de  2018  as  funções  do  site  foram  divididas  entre  alguns

voluntários e o único aluno bolsista. Para os voluntários ficaram as funções de administrar as

redes sociais como Instagram e Twitter. Já o bolsista ficou com as demais atividades, como

administrar as outras redes sociais (Facebook e Youtube), edição de vídeos do ‘Palco Virtual’,

agendamento de reuniões, design e criação de cartazes, folders e artes do projeto, controle de

frequência ao relatório de extensão (semestral e anual), contato com produtoras, assessorias e

demais  organizadoras  de  eventos  ou  shows  para  liberação  dos  repórteres,  bem  como

agendamento de espaços utilizados pelo projeto como salas de exibição de vídeos.

Em 2019, no entanto, as funções estão divididas entre os três estudantes bolsistas  que

atuam no projeto.  As atividadesde divulgação, publicação e organização do material  estão

com os bolsistas e as funções de reportagem, apresentação de pautas e produção no Instagram

ficam divididas com os voluntários. A divisão das equipes de reportagem é feita de maneira

conjunta e organizada em tabela como indica a figura 1 (abaixo).

Figura 1 – Divisão das Pautas
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Legenda: Modelo de divisão das equipes de reportagem do projeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  projeto  Cultura  Plural mostra  como  a  prática  extensionista  pode  atuar  na

comunidade quando consegue envolver estudantes e docentes em equipe como produtores e

divulgadores culturais. Ao longo dos oito anos de existências do projeto, o objetivo de levar a

produção cultural de Ponta Grossa e região dos Campos Gerais sempre foi executado e, com

reavaliação constante, ampliado, frequentemente com outras atividades no calendário, pois a

cada  ano  integram  o  projeto  novos  alunos  com  outros  desafios,  metas,  realidades  e

experiências, que contribuem para com as ações extensionistas.

Em 2019 as coberturas e o perfil do projeto evoluíram. Foi realizada cobertura especial

de Carnaval de Ponta Grossa e Tibagi, iniciativa até então inédita no curso de Jornalismo da

UEPG. A cobertura em tempo real do Festival Universitário da Canção (FUC) e também a

cobertura diária  do  Festival  Nacional  de Contadores de Histórias e a cobertura diária  do

Festival de Teatro e Circo, todos eventos realizados em 2019. E, também ao ano corrente,

espera-se realizar uma cobertura jornalística especial ao Festival Nacional de Teatro (Fenata),

previsto para novembro de 2019.

A  experiência  de  trabalho  em  equipe  no  projeto  Cultura  Plural busca,  assim,

proporcionar aos estudantes participantes o desenvolvimento de habilidades de uma gestão

coletiva,  onde  os  próprios  envolvidos  se  tornam  agentes  e  planejadores  da  prática

extensionista.

APOIO  – Fundação  Araucária  (Programa  de  Bolsas  de  Extensão  –  UEPG/Fundação

Araucária)  e  PRÓ-REITORIA  DE  EXTENSÃO  E  ASSUNTOS  CULTURAIS  (PROEX)

UEPG
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