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RESUMO – O presente artigo procura apresentar, em dados quantitativos um levantamento das 
produções realizadas pelo projeto de extensão  Agência de Jornalismo desde o ano de 2003, quando 
o projeto teve início, até o ano de 2012. A elaboração da pesquisa deu-se a partir da busca dos 
dados, referente a todo o período mencionado,  e, posteriormente, foi feita uma análise comparativa 
das informações coletadas a partir dos relatórios finais e relatórios parciais encaminhados para a Pró-
Reitoria de Extensão (Proex), anualmente. Todas essas produções, sejam elas audiovisuais,  digitais, 
ou projetos jornalísticos, como a elaboração de websites, cobertura fotográfica em eventos, material 
impresso para divulgação e registro, panfletos informativos, jornais impressos, além de auxílio 
organizacional em forma assessoria de comunicação, foram solicitadas por entidades de Ponta 
Grossa e região, além de atender também setores dentro da própria UEPG. Sendo assim, a Agência 
de Jornalismo vem realizando durante esses quase 10 anos de atividades um papel importante na 
área da Comunicação, atendendo gratuitamente demandas da comunidade e dos Campos Gerais. 
Vale ressaltar, também, que todas as produções realizadas foram planejadas e executadas pelos 
professores participam da Agência de Jornalismo, pelos acadêmicos bolsistas do respectivo projeto e 
por acadêmicos do curso de Jornalismo que atuam de forma voluntária para a execução das 
atividades.      
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Introdução 
 
Para entender a proposta do presente artigo, é necessário compreender, primeiramente, por 

que a Agência de Jornalismo foi criada dentro da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). O 
professor e coordenador do projeto Agência, Sérgio Luiz Gadini informa no primeiro relatório da 
Agência entregue à Proex que um dos principais interesses em criá-lo era o de suprir a carência de 
espaços de produção laboratorial no curso de Jornalismo, e agregar a participação da comunidade 
acadêmica, atuando de forma no campo social da cidade. O diferencial dessa respectiva iniciativa 
seria o caráter gratuito e disponível a toda comunidade, como aponta Gadini: 

 

“A proposta se destaca pelo caráter de prestação de serviços, sem qualquer remuneração. Os 
solicitantes, preferencialmente entidades sem fins lucrativos, ficam responsáveis unicamente 
pelo material de consumo, enquanto entidades que dispõem de recursos financeiros oferecem, 
além dos custos básicos para o desenvolvimento do material, algum tipo de equipamento para 
uso no curso de Jornalismo, em forma de doação”. (GADINI, 2003) 

 

 Com esta iniciativa, o curso de Jornalismo da UEPG vem ampliado durante esses 10 anos 
a inserção comunitária no município e, ao mesmo tempo, oferece oportunidade de experimentar 
atividades práticas e novas formas de executar produtos de comunicação em diferentes áreas, tendo 
como parâmetro as demandas de informação de diversos setores da comunidade. 
 

 
Objetivos 

 
Nesses 10 anos de atuação da Agência de Jornalismo na sociedade civil de Ponta Grossa, 

o objetivo desse artigo é apresentar em dados quantitativos e sistematizados as produções realizadas 
pelo projeto durante o período em questão. Para análise dos dados foram utilizadas as informações 
contidas nos relatórios finais e parciais encaminhados à Pro-Reitoria de Extensão (Proex) dos 
respectivos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.  

 
 

Metodologia 

 

Para sistematizar de forma precisa e compreensível, as produções dos 10 anos de Agência, 
desde o 2º semestre de 2003 à dezembro de 2012, foram dividas nas seguintes categorias: 

 Impressos -  Material para divulgação (folders, jornais impressos, revistas, livros 
reportagens) 

 Audiovisual - Documentários, vinhetas e vídeos institucionais.   

 Registro em arquivo digital - Registro Fotográfico e Anais de eventos,  

 Comunicação Organizacional - assessoria em eventos. 

 Plataforma web - sites e blogs. 
 
 

Resultados 

 
Podemos constatar os resultados em cinco tabelas, dividas nas respectivas categorias já 

apresentadas. 
 

Impressos (2003 à 2012) 
 

Folders/ cartazes Jornais Impressos Livros-reportagens Revistas 

29 7 2 1 

 
 
Audio-visual (2003 à 2012) 
 

Documentários Vinhetas Vídeo institucional 
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21 25 para Tv 
2 para rádio 

22 

Fonte: Pesquisa de campo 
 
 
Registro em arquivo digital (2003 à 2012) 
 

Anais de eventos Acervo fotográfico 

15 4 

Fonte: Pesquisa de campo. 
 
 
Comunicação organizacional (2003 à 2012) 
 

Assessoria e organização em eventos 

24 

Fonte: Pesquisa de campo. 
 

 
Plataforma web (2003 à 2012) 
 

Sites  Blogs Revista Internacional de 
Folkcomunicação 

8 1 16 

Fonte: pesquisa de campo. 
 

 
No segundo semestre de 2003, quando a Agência de Jornalismo teve início, foram 

constatadas apenas duas produções, uma audiovisual e uma impressa. Já em 2006, foram seis 
produções audiovisuais, dois registros em arquivos digitais, dois apoios organizacionais, e duas 
produções para web, totalizando a quantia de 12 demandas atendidas. No ano de 2009, a Agência de 
Jornalismo registrou a marca de 36 demandas realizadas, sendo 14 produções audiovisuais, três 
registros em arquivos digitais, seis apoios organizacionais, três produções para web e 11 materiais 
impressos. E, no ano de 2012, o projeto atendeu 48 demandas atendidas, sendo 23 audiovisuais, 2 
registros em arquivos digitais, apoios organizacionais, 6 produções para web e 7 materiais impressos. 

Pode - se afirmar, a partir dos dados obtidos, que a Agência de Jornalismo vem 
conseguindo atender um número cada vez maior de demandas. Nota-se também que a maior 
quantidade da produção pertence ao segmento audiovisual, sendo as vinhetas e vídeos institucionais 
veiculados na TVComPG canal 96.  Isso parte deve-se também ao fato das transformações que o 
processo comunicacional passou nestes últimos dez anos. A produção e a veiculação do audiovisual, 
com recursos digitais, é muito mais acessível financeiramente do que quando utilizava fitas câmeras 
para captação com fita betacam e edição analógica. A qualidade visual também é melhor. Nesse 
sentido, a tecnologia  vem favorecendo a comunicação e propiciando aos alunos de graduação terem 
acesso ao processo de produção e edição de audiovisual em um projeto de extensão. O saber imerso 
na prática como aponta Fidalgo (2008) tanto importante quanto a teoria na formação do profissional 
jornalista. 

O autor argumenta sobre a importância da prática na aprendizagem do jornalismo, não 
apenas como um conjunto de técnicas mecânicas que reproduzem atividades passadas, mas como 
um “saber profissional” com dimensões reflexivas.  

 
(...) um tipo de trabalho “técnico-intelectual”, que vai para além de uma mera lógica “técnico-
instrumental” (CARIA, 2005 p.198). E isto por três motivos essenciais: (1) nesta acção 
profissional estão inscritos também “valores e orientações morais” que fazem com que os 
critérios de interação com “o outro” não sejam desvalorizados; (2) os conhecimentos 
mobilizados não são uma mera aplicação da ciência adquirida em educação formal prévia e, 
pelo contrário, obrigam a “operações sócio-cognitivas de recontextualização profissional do 
conhecimento”; e (3) a autonomia no contexto de trabalho implica o “desenvolvimento de uma 
reflexividade profissional própria” que saiba lidar com a incerteza e a singularidade das 
situações (FIDALGO, 2008, p.14). 
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Podemos assim dizer, que o ensino em extensão realizado pela Agência de Jornalismo, 
além de atender as demandas sociais e veicular o trabalho realizado, proporciona a aprendizagem na 
práxis ao estudante de Jornalismo da UEPG que tem a oportunidade de produzir textos impressos 
bem como fotojornalismo, documentários, vinhetas, webjornalismo, fazer assessoria de imprensa e de 
comunicação, enfim possibilita o contato com diferentes veículos e formatos de linguagem presentes 
no processo comunicacional, além de acompanhar, com algumas restrições, os avanços do processo 
comunicacional oriundos da sociedade digital (CASTELL, 2003) e do advento da tecnologia, além de 
estabelecer contato com a comunidade de Ponta Grossa e região. 
 

 
Conclusões 

 

Dessa maneira, pode-se concluir que a Agência de Jornalismo realizou durante quase os 10 
anos de atuação no cenário comunicacional gratuito de Ponta Grossa e região a quantia total de 177 
demandas, sempre envolvendo alunos estagiários e voluntários. Em 2009,  se envolveram no projeto.  
Lembrando, sempre, que todas estas demandas são oriundas da sociedade civil organizada e de 
setores dentro da própria UEPG. O interessante é que nesses dez anos de projetos, as atividades 
tanto produzidas pelos alunos quanto a demanda aumentaram 24 vezes. 
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