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RESUMO – O curso de Bacharelado em Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG), através da Agência de Jornalismo, vem desde o início de 2012 fazendo seus trabalhos de 
divulgação por meio de blog e redes sociais coordenadas pelos professores e estudantes. A Agência 
designou uma equipe do projeto para fazer este trabalho de manutenção do blog/site e das redes. A 
princípio, o curso tinha apenas o blog (http://jornalismouepg.wordpress.com) e as redes, só no final 
de 2012 é que aderiu ao site com domínio próprio (http://jornalismouepg.net.br). Após a utilização 
desses veículos, o aumento de visibilidade nos projetos e trabalhos foi considerável, sendo que o site 
é sempre atualizado com matérias que relatam o que é feito dentro do curso. Bem como o uso das 
redes sociais aumentou a interação do público que acompanha os eventos do curso. Um exemplo 
claro foi a cobertura em tempo real da XXI Semana de Estudos em Comunicação feita por alunos 
através da rede social Twitter. Durante todos os dias do evento eram postadas frases curtas 
comentando quais eram as atividades que estavam sendo realizadas. Essas estratégicas 
coordenadas pela equipe da Agência vêm como forma de mostrar a comunidade o que é feito no 
curso, divulgando não apenas os projetos, mas também os grupos que são atendidos. 
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Introdução 
 
O trabalho de divulgação do curso de Jornalismo através de blogs e redes sociais iniciou em 

março de 2012 pela Agência de Jornalismo. O blog, na plataforma Wordpress 
(www.jornalismouepg.wordpress.com), contemplava matérias sobre atividades do curso, divulgação 
de produtos do curso, avaliações, entre outros. Quando migrou do blog para o domínio próprio 
(www.jornalismouepg.net.br), a forma seguiu quase o mesmo esquema do blog anterior, entretanto 
com alguns módulos reformulados e melhor organizados.  

Na parte superior direita do site, circula um slideshow com os logotipos dos projetos de 
extensão, abaixo um módulo que faz link com o Twitter do curso de Jornalismo. Na parte superior 
esquerda, vale o destaque a divulgação dos produtos (Figura 1: Jornal O Dia, produzido pelos alunos 
do terceiro ano). O meio do site é reservado para as notícias anteriores e, uma das partes mais 
importantes, o link com todas as redes sociais, o que permite que quem visita o site possa 
acompanhar as notícias também por esses espaços online mais frequentemente utilizados por ele. A 
parte inferior deu espaço a um slideshow maior com galeria de fotos do último evento (Figura 3: II 
Colóquio Mulher e Sociedade). 

Sendo parte essencial de todo e qualquer trabalho, a divulgação tem se mostrado mais 
eficiente na internet do que em qualquer outro veículo. Alguns autores atentam para este fato, tal 
como PINHO (2003). quando prevê em sua obra de 2003: “A velocidade de disseminação da Internet 
em todo o mundo deve transformá-la efetivamente na decantada superestrada da informação. [...] A 
rede mundial ainda é um novo meio de comunicação que rivaliza com a televisão, o jornal e outros 
veículos de troca e difusão da informação”. 

Autores também chamam a atenção para os diferentes recursos e enunciados que devem 
ser usados nesta plataforma, procurando contemplar todos os dispositivos que a web oferece. “Se, do 
lado da instância enunciadora, é possível reorganizar o processo enunciativo, do lado co-enunciador, 
as expectativas enfeixadas produzem novas demandas. É nesse sentido que o dispositivo deve ser 
pensado nos processos comunicacionais via Web” (DALMONTE. 2009). 

Atenta a essas estratégicas, a equipe que faz a manutenção do site procura utilizar esses 
recursos para aumentar a visibilidade dos projetos, que muitas vezes são de interesse não apenas da 
comunidade universitária, mas de grupos de maior abrangência. 

 
 

Figura 1. Print da parte superior do site reformulado: menu horizontal, slidshow com logotipos dos 
projetos, produtos, etc. 
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Figura 2. Parte média do site: espaço para notícias anteriores e link para as redes sociais 
 

 
 
 
 

Figura 3. Print da galeria de fotos na parte inferior do site. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
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O objetivo do trabalho realizado pela Agência de Jornalismo é manter tanto o site como as 

redes sociais atualizadas semanalmente com conteúdos relacionados aos projetos, produtos e 
eventos do curso bem como notícias de movimentos e parceiros que sejam também próximos ao 
curso. O trabalho de manutenção do site e das redes é realizado por professores juntamente com os 
estudantes, então a pretensão é fazer também com que esses estudantes participem da divulgação 
do curso, tendo um contato cada vez maior com as atividades. Outro objetivo é também interagir com 
a comunidade através desses meios, fazendo com que a universidade seja extra-muro. 

 
 

Metodologia 
 
Os procedimentos utilizados na manutenção do site seguem o esquema jornalístico: reunião 

de pauta com os professores e estudantes, contato com o fotógrafo para cobertura das matérias, 
apuração e entrevistas, revisão com a equipe da Agência de Jornalismo e os professores 
coordenadores e postagem no site. A comunicação na parte principalmente da elaboração de pauta 
por vezes é informal, já que se vale de qualquer sugestão que esteja nos padrões da proposta do 
site, que é fazer a cobertura semanal de eventos, atividades dos projetos, etc. Como o site 
reformulado permite o uso de vários recursos gráficos (fotos, vídeos, slidshows, etc), a equipe de 
manutenção procura sempre variar nas matérias, valorizando todos essas formas de divulgação. 

 
 

Resultados 
 
Os resultados obtidos até o momento foram em relação à visibilidade da produção do  

curso, já que a web nos proporciona maior abrangência na comunicação. Os principais beneficiados 
são os professores e alunos que agora têm seus trabalhos e produções divulgados de forma mais 
eficaz. Apesar do processo de estruturação e padronização do site ainda não estar totalmente pronto, 
as produções têm mais visibilidade após essa reformulação na divulgação. Percebe-se então que, 
com a divulgação em redes sociais, o número de acessos das produções do site cresceu 
consideravelmente. Conteúdos postados antes do compartilhamento em redes sociais possuem uma 
média de 30 acessos, enquanto conteúdos postados após a divulgação nas redes Twitter e Facebook 
possuem o dobro dessa média, totalizando cerca de 60 acessos. Alguns artigos de maior relevância 
chegaram a uma média de 120 acessos, a exemplo dos relacionados ao II Fórum Sul-Brasileiro de 
Jornalismo. 
 
 
Conclusões 

 
O trabalho de manutenção do site feito pela Agência de Jornalismo ainda se encontra em 

andamento e aperfeiçoamento, entretanto já se pode perceber um aumento de visibilidade do curso. 
A proposta de atualização semanal tem sido cumprida de forma que todos os projetos, produtos e 
eventos que precisam de divulgação estão ganhando espaço igual no site. Além disso, o site com 
domínio próprio e com melhores reformulações vem trazendo mais credibilidade e mais atrações 
gráficas, como as fotos, vídeos e slideshows. A coordenação dos professores sempre acompanhando 
o trabalho realizado pelos estudantes também tem sido essencial na correção de erros e 
melhoramentos no site. 
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