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Resumo: Os projetos Agência e Cultura Plural do Departamento de Jornalismo da UEPG têm como objetivo                
difundir a produção jornalística cultural. Assim, este trabalho mostra o uso do Instagram, especificamente os               
stories, na cobertura de dois eventos culturais da cidade de Ponta Grossa que mobilizaram uma equipe maior de                  
cobertura: o Carnaval 2019 e o 32º Festival Universitário da Canção (FUC). Com as duas experiências de                 
cobertura foi possível aprimorar as produções para a plataforma, bem como avançar em ideias para melhorar o                 
conteúdo veiculado. Destacam-se a pré-apuração jornalística como fundamental para agregar ao material            
produzido em tempo real, bem como o uso do ‘destaque’ para reunir toda a produção de um evento e                   
armazená-lo por mais de vinte e quatro horas - tempo de duração de um story do Instagram.  

Palavras-chave: Cultura Plural. Instagram. Cobertura em tempo real. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Agência de Jornalismo e Cultura Plural do Departamento de Jornalismo da UEPG. 

1 Bolsista do projeto de extensão Agência de Jornalismo; UEPG; Jornalismo; millenavillanueva@hotmail.com. 
2 Extensionista voluntária do projeto de extensão Cultura Plural; UEPG; Jornalismo; ana.istschuk@gmail.com. 
3 Professor coordenador do projeto de extensão Cultura Plural; UEPG; Jornalismo; ivanbp17@gmail.com. 
4Professor coordenador do projeto de extensão Agência de Jornalismo; UEPG; Jornalismo;           
sergiogadini@yahoo.com.br. 



2 
17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 
2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 
Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas            
advindas da extensão universitária” 

PÚBLICO-ALVO  

Cidadãos e produtores culturais de Ponta Grossa e região dos Campos Gerais que se              

interessem pelo cenário cultural existente 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS     

Ponta Grossa e região dos Campos Gerais. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Município de Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

O projeto Cultura Plural, em conjunto com a Agência de Jornalismo, busca ensinar             

aos seus alunos como trabalhar pautas no âmbito cultural da cidade, visando formar             

profissionais capacitados. Ambos os projetos nasceram de uma necessidade de pautar o que             

não era noticiado nas grandes mídias e de proporcionar um conhecimento mais prático aos              

alunos do curso de Jornalismo da UEPG.  

 

OBJETIVOS 

A ação extensionista da Agência de Jornalismo, em conjunto com o Cultura Plural,             

busca proporcionar uma formação profissional em jornalismo através das atividades práticas           

executadas por ele. Ambos fazem com que os alunos aprendam as atividades de um repórter               

através das coberturas de pautas.  

 

METODOLOGIA 

A Agência de Jornalismo é um dos projetos mais antigos do curso de Jornalismo da               

UEPG. Ele funciona como uma espécie de projeto guarda-chuva, onde outros vários projetos             
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nasceram sob as asas dele. O Cultura Plural é um desses casos. Ele funciona de uma maneira                 

independente, realizando suas reuniões semanais, distribuindo as pautas entre os alunos           

participantes, mas sempre colocando suas atividades junto à Agência. Um fator de grande             

importância para essa colaboração constante é o fato dos professores transitarem entre os             

projetos e estabelecer um bom contato.  

O projeto de extensão Cultura Plural realiza reuniões semanais a fim de distribuir as              

pautas entre os membros do grupo para a cobertura de eventos culturais promovidos na cidade               

de Ponta Grossa e região. O material produzido pelos extensionistas é variado quanto ao              

formato, podendo ser texto, foto (acompanhando a matéria ou em galeria), vídeo e/ou, com              

menos frequência, áudio. Todas essas ações são pensadas para alimentar o site do projeto, mas               

também há uma preocupação crescente com o uso das redes sociais não só para a divulgação                

da produção do site, como também uma ferramenta de produção de conteúdo próprio. 

Em eventos grandes e/ou tradicionais do município, o Cultura Plural costuma montar            

uma equipe maior para realizar as atividades jornalísticas de cobertura. Isso porque a maioria              

dos alunos que participam do projeto se dividem para executar uma cobertura diária sobre              

aquele determinado evento. Desde o nascimento do Cultura Plural, é comum existir a             

cobertura desse porte. Em 2019, foram dois eventos com essa característica: o Carnaval e o               

32º Festival Universitário da Canção (FUC). 

RESULTADOS  

Numa tentativa de acompanhar o crescente uso das redes sociais no jornalismo, o             

Cultura Plural passou a incluir na sua divisão de tarefas a utilização de social media, um                

membro responsável pela cobertura em tempo real através do Instagram e Twitter. As redes              

sociais funcionam como uma ferramenta com conteúdo próprio e diferenciado de um site.             

Assim, abordaremos apenas as ações realizadas pela equipe que foram publicadas no            

Instagram, que é o objeto deste trabalho, durante a cobertura desses dois eventos. 

O CARNAVAL  

Esta cobertura surgiu como uma ideia de pauta nas últimas reuniões semanais de 2018,              

quando pensávamos na maneira de atrair novos integrantes para o projeto. No dia 26 de               
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fevereiro, nos reunimos com os novos integrantes para definir as ações dos projeto.             

Previamente pautada pela agenda de eventos do Carnaval, conseguimos garantir cobertura           

para três dias consecutivos: sexta-feira (01 de março), sábado (02 de março) e domingo (03 de                

março). A cobertura foi publicada no site do projeto (www.culturaplural.sites.uepg.br) e           

também focada nas redes sociais. 

No Instagram, a principal atividade aconteceu no segundo e terceiro dia de Carnaval,             

sábado e domingo. No dia 02 de março, no período da noite, aconteceu o desfile das escolas                 

de samba de Ponta Grossa, organizado pela Liga das Organizações Carnavalescas da cidade.             

Foram oito estudantes diretamente envolvidos em diferentes etapas do processo. O ponto forte             

desta produção foi a atualização constante e contínua dos Stories do Instagram, colocando             

fotos e vídeos das escolas de samba que entravam na avenida para a realização do desfile.                

Durante esta cobertura nos stories foi realizada uma entrevista em tempo real com o Rei               

Momo do Carnaval de Ponta Grossa.  

A finalização da cobertura especial do Carnaval foi na cidade de Tibagi (PR). A              

equipe do Cultura Plural partiu no domingo (03 de março) para acompanhar o desfile do               

corso. Anunciamos a ida, a chegada e as produções na cidade. Nos Stories foi colocada a                

informação de cada grupo que passava pelo desfile com fotos e vídeos postados na hora. Ao                

final do desfile os repórteres gravaram ‘passagens’ em formato TV e também foi realizada              

uma entrevista com o prefeito de Tibagi. 

 

O FUC 

No dia 11 de junho, durante a reunião do projeto, foram definidas as ações que               

fossem interessante para a cobertura do 32º Festival Universitário da Canção (FUC), bem             

como a distribuição de tarefas entre os membros extensionistas. Como o festival foi             

previamente pautado pela agenda de eventos da UEPG, a qual promove o FUC, conseguimos              

garantir produções para os três dias de evento, além de um texto de véspera como panorama                

geral do festival. A produção foi publicada no site do projeto. 

Acordamos em reunião que a cobertura em tempo real deveria trazer conteúdos que             

fossem complementares à narrativa dos acontecimentos do festival, o que não foi especificado             
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na cobertura do Carnaval, dado o ineditismo da ação até então. Assim, uma apuração prévia               

deveria ser feita pelos encarregados desta tarefa.  

A equipe encarregada da produção de conteúdo para o Instagram teve que ser             

alterada. Na quinta-feira (13 de junho), dia da etapa regional, a extensionista que ficou com a                

tarefa de alimentar as redes sociais teve um imprevisto e não pode ir ao evento. Assim, houve                 

o deslocamento de um dos membros do projeto que estava com a tarefa de fazer vídeo das                 

apresentações (Palco Virtual) para a cobertura no Instagram e Twitter. Como havia dois             

alunos responsáveis pelo audiovisual, a mudança de funções não prejudicou a cobertura, pois             

houve tanto o registro em vídeo quanto a produção nas redes sociais. 

No Instagram, a cobertura em tempo real aconteceu nos Stories e teve um padrão              

durante os dias do evento: uma postagem anunciando o início do evento, um vídeo ou foto de                 

cada artista que se apresentava e o resultado da premiação final. Para reunir e manter o                

registro por mais tempo que as vinte e quatro horas de duração de um Story do Instagram, um                  

destaque foi criado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As coberturas realizadas pelo Instagram tornaram possível dar em primeira mão o            

resultado do 32º FUC e registrar o Carnaval dos Campos Gerais que não foi pautado pelos                

jornais convencionais, o que é um diferencial para os alunos do curso de Jornalismo, pois pelo                

caráter pedagógico, não há produções com essas características nas disciplinas práticas do            

curso. Além disso, no projeto podemos testar os melhores formatos de produção nesse tipo de               

plataforma, possibilidade que nem sempre se tem no mercado de trabalho. Como apontado             

por Bomfim e Lucena (2019), o Instagram passou por diversos aperfeiçoamentos nos últimos             

anos, permitindo uso cada vez mais presente em coberturas jornalísticas.  

Entre as duas coberturas foi possível notar avanços: a pré-apuração para as            

postagens em tempo real, o que enriqueceu a cobertura por ir além da narrativa de registrar o                 

que está acontecendo, e a criação do destaque para o evento, onde foi possível reunir todas as                 

publicações da cobertura num mesmo espaço. As decisões tomadas proporcionaram ao           

público uma ideia do que estava acontecendo em tempo real, mas a segunda cobertura foi               

mais proveitosa ao trazer informações complementares à narrativa dos acontecimentos.  
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O uso do “destaque” da rede social - aplicação implementada em 2017 que             

complementa a criação dos stories, realizada no ano anterior (BOMFIM, LUCENA, 2019) -             

também foi positivo, pois facilitou o acesso ao material produzido pela equipe do Cultura              

Plural e tornou possível um consumo completo do que foi postado durante todo o evento. Essa                

ação permitiu o uso de algumas das potencialidades das características do webjornalismo,            

segundo Canavilhas (2014), memória e instantaneidade. A interatividade, outra característica          

apontada pelo autor, poderia ter sido aproveitada nessas coberturas, porém pelo uso recente da              

rede social o público ainda não responde de forma expressiva às publicações do projeto.              

Espera-se, assim, que o projeto continue experimentando produções para o Instagram e que             

siga aprimorando seus conteúdos para aumentar o engajamento do público com as produções             

do projeto e aumentar a rede de alcance do material. 

APOIO - Fundação Araucária (Programa de Bolsas de Extensão-UEPG/Fundação Araucária)          

e Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais (PROEX). 
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