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ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

( X )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO – O objetivo deste trabalho é apresentar o blog do projeto de extensão “Cinemas e Temas”, 
produto criado originalmente para divulgar as atividades realizadas pelos seus integrantes. Com mais 
de 34 mil acessos desde a sua criação, em 2009, e com recente modificação de seu aspecto gráfico, 
o blog tem sido uma importantíssima ferramenta para o projeto, onde divulgamos nossos eventos de 
forma articulada ao envio de e-mails, criação e veiculação de cartazes e a redes sociais como 
Facebook e Twitter, além de criar uma espécie de histórico, com tudo o que já foi feito no Cinemas e 
Temas desde a sua criação. No blog é possível encontrar textos, fotos, cartazes e informações sobre 
as atividades do projeto, além das participações de seus integrantes em eventos científicos de 
pesquisa e extensão. Também há uma série de seções relacionadas a temas relacionados ao projeto, 
como dicas de notícias, sites, filmes e livros, programação dos cinemas de Ponta Grossa, trailers e 
informações diversas. De se destacar ainda que o blog 
(http://www.cinemasetemasuepg.blogspot.com.br/), no seu quinto ano de existência, já registrou 
acesso de pessoas de mais de vinte países.   
 
 
PALAVRAS CHAVE – Cinema. Divulgação. Interatividade. 

                                                 
1Acadêmica de graduação em Letras – Português/Espanhol na UEPG. E-mail: 
maira_carzino@yahoo.com.br. 
2 Doutor em Letras/Literatura (UFRGS), professor do DELET/UEPG. E-mail: 
fsteyer@uol.com.br. 
3Acadêmica de graduação em Letras – Português/Espanhol na UEPG. E-mail: 
mirelycristina_r@hotmail.com. 
4 Acadêmica de graduação em Letras – Português/Espanhol na UEPG. E-mail: 
 beatriz-sch@hotmail.com. 
 

http://www.cinemasetemasuepg.blogspot.com.br/

