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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 

 

 

INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA EM TEMPOS DE PANDEMIA, A PARTIR DA 

AGÊNCIA DE JORNALISMO UEPG 

 

Milena Kauana Neitzel (milenakauananeitzel@hotmail.com)1 

Sérgio Gadini (slgadini@uepg.br)2 

Felipe Pontes (felipe271184@yahoo.com.br)
3 

 

Resumo: A Agência de Jornalismo da UEPG foi criada para atender setores da comunidade local/regional, bem 

como entidades/movimentos sociais sem fins lucrativos, que precisam de produções de mídia e não dispõem de 

estrutura editorial. No contexto da pandemia da Covid-19, a partir de março/2020, integrantes do projeto de 

extensão buscaram formas de adaptação aos desafios da realidade. E uma das alternativas desenvolvidas foi a 

produção de um programa radiofônico diário. O programa Democracia & Direitos Humanos, realizado em 

parceria com a Rádio Comunitária Princesa (FM 87.9) foi exibido diariamente, entre março e junho de 2020, às 

9h30min, no horário da edição jornalística local da emissora. O programa foca na divulgação de informações e 

debates sobre aspectos e questões que, no cenário da pandemia, impactam nos Direitos Humanos de moradores 

da Cidade, tendo por fonte um entrevistado/a por dia, que apresentava a realidade de grupos ou setores da 

comunidade que enfrentam dificuldades ou problemas sociais. A produção diária, sempre de forma remota, para 

garantir segurança sanitária, foi realizada por estudantes, sob supervisão de docentes de Jornalismo que atuam na 

Agência de Jornalismo UEPG. 

                                                 
1 Bolsista da Agência de Jornalismo UEPG; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Acadêmica do curso de 

Jornalismo; milenakauananeitzel@hotmail.com. 

2  Professor do Depto de Jornalismo da UEPG; extensionista no Programa Agência de Jornalismo UEPG; 

slgadini@uepg.br  

3  Professor do Depto de Jornalismo da UEPG; extensionista no Programa Agência de Jornalismo UEPG. 

felipe271184@yahoo.com.br  
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Palavras-chave: Agência de Jornalismo UEPG. Programa Democracia & Direitos Humanos. Rádio Comunitária 

Ponta Grossa. Extensão Universitária em Jornalismo. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Agência de Jornalismo UEPG 

PROJETOS VINCULADOS 

Projeto de Extensão Cultura Plural 

Projeto de Extensão Lente Quente 

Programa jornalístico Democracia & Direitos Humanos 

PÚBLICO-ALVO  

Moradores de Ponta Grossa, ouvintes da Rádio Comunitária Princesa, setores da 

comunidade vinculada a entidades/movimentos sociais parceiros do Programa Agência de 

Jornalismo. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS - Ponta Grossa (PR) 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Sala/sede da Agência de Jornalismo (junto ao Departamento de Jornalismo UEPG), no 

campus central da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E, excepcionalmente, em função 

da pandemia do coronavírus, as atividades foram realizadas em sistema remoto. 

JUSTIFICATIVA 

 Aprender na prática o que foi se trabalha em atividades curriculares no Curso de 

Jornalismo da UEPG e, ao mesmo tempo, prestar serviços a entidades sociais sem fins 



18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

3 

lucrativos. Em síntese, esta é a proposta da Agencia de Jornalismo da UEPG, que mantém 

diversas atividades em parceria com organizações sociais na Cidade/Região. 

De acordo com Maria da Glória GOHN, as ações coletivas, onde se pode situar o 

trabalho de extensão, caracterizam iniciativas culturais e em perspectivas plurais. “Ainda que 

os sujeitos destas ações tenham objetivos comuns e reivindicações iguais, os fins pelos quais 

aquelas ações se organizam devem contemplar a diversidade e a diferença”, diz (2012, p. 

116). E é este um dos compromissos da Universidade Pública, quando se vislumbra a 

extensão, pois é preciso dialogar com os diversos setores sociais, identificando grupos que 

mais demandam apoio técnico ou acompanhamento profissional, onde se situam estudantes e 

professores. 

Sob orientação de professores do Curso de Jornalismo da UEPG, os acadêmicos 

aprendem a editar vídeos, organizar eventos, aperfeiçoar a produção de textos jornalísticos 

para mídia, manter relações com a imprensa, dentre uma série de outras atividades. A 

proposta, que aqui se destaca pelo caráter de prestação de serviços e inserção comunitária no 

município, se orienta pela característica de um Programa de Extensão. Em Ponta Grossa e, 

dentro da própria Universidade, é importante ter um programa que contribua na divulgação e 

cobertura de eventos. E é neste contexto que representantes de diversas entidades sociais 

recorrem à Agência de Jornalismo UEPG em busca de alguma forma de apoio. 

 Goss e Prudêncio avaliam que, por variadas razões, “os movimentos sociais 

contemporâneos não estão a serviço de nenhum modelo de sociedade perfeita, mas lutam pela 

democratização das relações sociais” (2004; p. 80). É a mesma perspectiva defendida por 

Francisco Oliveira (1994), ao avaliar as relações de desafios de pensar políticas públicas em 

relação ao Estado e movimentos sociais no Brasil, destacando a importância dos movimentos 

na consolidação da esfera pública e da própria democracia. 

 Neste contexto se situa a iniciativa da Agência de Jornalismo UEPG, ao produzir – 

com a participação de estudantes e professores – um bloco diário em formato de entrevista 

para veicular junto ao programa diário que vai ao todas as manhãs, das 9 às 10 horas, na 

Rádio Comunitária Princesa (FM 87.9), em Ponta Grossa. O bloco de entrevista conta com 

uma duração entre 5 e 6 minutos, focando uma situação, dificuldade ou problema vivenciado 
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por setores sociais onde a entidade ou movimento se situa, envolvendo os Direitos Humanos 

em tempos de pandemia do Coronavírus. A partir do início de agosto/2020, o programa 

Democracia & Direitos Humanos passa a ter edição semanal, e apresentado às 9horas 

30minutos, toda Quarta-feira, na Rádio Princesa. O material, logo após a veiculação, também 

circulava nas redes sociais da Agência de Jornalismo UEPG (instagram e 

https://www.facebook.com/AgenciaJornalismoUepg), ampliando divulgação e, ao mesmo 

tempo, operando como arquivo digital, disponível a qualquer interessado/a. 

 OBJETIVOS 

-Produzir (editar) serviços jornalísticos às demandas de entidades sociais sem fins lucrativos 

da Cidade/Região; 

-Atualizar informações em redes sociais da Agência de Jornalismo UEPG; 

-Formular propostas de atividades, por demanda, em parceria com entidades sociais da 

Cidade/Região; 

-Desenvolver o programa Democracia e Direitos Humanos diariamente (entre março e junho) 

e, a partir de agosto/2020 com edição semanal. 

METODOLOGIA 

Devido à pandemia do novo Coronavírus, todas atividades foram desenvolvidas de 

forma remota, para atender aos objetivos à Agência de Jornalismo produz o programa 

Democracia & Direitos Humanos, no formato de áudio, realizado em entrevistas com 

representantes de entidades sociais sem fins lucrativos, tendo em vista o debate público sobre 

temas atuais e de interesse coletivo. O contato com as fontes (integrantes de entidades sociais) 

é por redes sociais, e-mail ou telefone e, em seguida, agenda e realização da entrevista para 

edição e veiculação na Rádio Princesa e redes sociais digitais, garantindo o calendário 

previsto à iniciativa extensionista. 

RESULTADOS 

https://www.facebook.com/AgenciaJornalismoUepg
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 O programa Democracia & Direitos Humanos, realizado em parceria com a Rádio 

Comunitária Princesa, viabiliza a produção de entrevistas jornalísticas com a abordagem de 

temas referentes à pauta dos direitos humanos, potencializando o desenvolvimento de técnicas 

jornalísticas por estudantes participantes. A proposta tem como objetivo principal a promoção 

do debate sobre as diversas questões que perpassam os direitos humanos, no contexto de 

ataques aos direitos pelo estado brasileiro, que, em alguma medida, acabam repercutindo pelo 

silêncio ou indiferença de setores dos governos federal, estadual e/ou municipal. 

 O programa conta com a participação dos estudantes na produção das peças 

jornalísticas, no formato Podcast, o que possibilita proporcionar aos discentes o envolvimento 

em atividades de extensão na produção de conteúdos voltados à inserção comunitária. O 

lançamento do D&DH coincidiu com o início da pandemia do Coronavírus, o que norteou 

grande parte das abordagens nos quatro primeiros meses do programa e se estende até 

setembro de 2020, quando o projeto se mantém, mas em edição semanal. 

. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste ano de pandemia foi necessária uma adaptação para a realização dos trabalhos 

de forma remota, a Agência de Jornalismo UEPG precisou reduzir as atividades, atendendo 

aquelas que não colocavam ninguém em risco em respeito ao isolamento social e condições 

de segurança sanitária. Contudo, o programa se mantém desde o início do ano, o Democracia 

& Direitos Humanos consegue se encaixar no novo modelo de trabalho, viabilizando a 

divulgação de um programa que atende algumas demandas do projeto, conta com 

participantes de estudantes bolsistas, levando informação em tempos de pandemia e fazendo 

com que estudantes extencionistas se aproximem, de certa forma, de setores da comunidade 

local/regional. 

APOIO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (PROEX UEPG) 

Fundação Araucária - SETI Paraná 

Rádio Comunitária Princesa FM (87.9) 
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