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A LITERATURA COMPARADA E O LIVRO REPORTAGEM, UMA RELAÇÃO ENTRE A SELVA E A GUERRA 
 

CAROLINA MUSSOLINI CELESTINO DE OLIVEIRA  
 

A produção do livro reportagem é discutida, pois existe ainda uma dúvida se ele pertence ou não 
ao gênero literário, se é ou não literatura. Nesta concepção trataremos sobre a literatura 
comparada. Este trabalho visará comparar duas obras enquadradas no jornalismo literário, ou 
seja, no livro reportagem.  Realizar a comparação entre duas obras literárias enquadradas na 
categoria livro-reportagem e analisar a relação jornalismo-literatura. Inicialmente realizaremos um 
levantamento na literatura específica sobre o tema analisado, buscando assim nos amparar e 
subsidiar a uma reflexão sólida que poderá nortear o desenvolvimento de tal estudo. Esse 
caminho de retorno dos escritores que se curvam novamente ao jornalismo, unindo as duas 
técnicas, é uma tendência que não se limita a alguns profissionais. É uma crescente que vem 
fazendo o gosto e a cabeça de jornalistas que não querem se limitar no lead, querem expandir 
suas ideias, explorar a fundo as histórias, esgotar as verdades. O que antes era um recurso 
mercadológico, o uso da literatura associado ao jornalismo, hoje é uma ferramenta social.  Com o 
livro reportagem, visa-se ir além, fugir das ligações que entrelaçam a redação e partir para uma 
veia superior, uma documentação histórica, com narrações, depoimentos que vão além do que o 
dead line pregado pelo jornalismo. É uma forma de potencializar os recursos, ultrapassar os limites 
das situações corriqueiras e se aprofundar nos relatos. E esta extensão do jornalismo para a 
literatura permite uma ação jornalística interpretativa mais abrangente, oferecendo um panorama 
da contemporaneidade. Desta forma, torna-se o livro-reportagem um registro que documenta 
determinada história, mas história essa que não se finda na última página do livro, pois esta se 
refaz no cotidiano ininterruptamente.  Klester Cavalcanti em suas duas obras denunciou a 
realidade sofrida pelos povos, em Direto da Selva (2007) a questão fundiária na Amazônia, a 
situação indígena, a miséria de um povo Já em Dias de Inferno na Síria (2012), delatou a triste 
realidade de um povo que sofre com uma guerra que não é deles. E o livro-reportagem vem de 
encontro com a importância documental e denunciativa dos fatos, ele é um registro histórico que 
não será esquecido no dia seguinte.Ele permanecerá para a memória de um povo, para fortalecer 
que as denúncias não podem ser caladas.     Programa de Suporte à Pós-graduação de Instituições 
de Ensino Particulares - PROSUP, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de 
Nível Superior - CAPES     
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APPLE, MAIS QUE UMA MARCA 
 

PAULA CRISTINA DOS REIS PETERLINI  
 

História da marca Apple, uma marca que conquistou fãs ao invés de consumidores, o estudo 
apresenta conceitos de marketing e perfil da marca, qual sua proposta e ações adotada pela Apple 
para atingir seus objetivos.  O presente trabalho busca Identificar e explorar os elementos de 
branding e o arquétipo da marca Apple, quais estratégias de marketing foram utilizadas para a 
marca conquistar e manter o mercado. O trabalho foi feito através de pesquisa exploratória, por 
meio de sites de busca de tecnologia, artigos que promovem estudos da marca.   Marca busca 
surpreender seus consumidores/fãs através dos lançamentos de seus produtos cada vez mais 
tecnológicos, facilitando a comunicação digital.  Justificou-se a ousadia da marca, através de suas 
características de inovar e criar.          
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CONTRIBUIÇÕES AO ESTUDO DO PROCESSO DE INVISIBILIZAÇÃO DO CAMPESINATO 
 

BIANCA APARECIDA DOS SANTOS  
MUNIR JORGE FELICIO  

 
Não é de hoje que o campesinato é visto como um problema para o desenvolvimento da 
economia capitalista, atualmente a mídia com a sua influência e credibilidade o invisibiliza para 
que ele não ganhe forças na sociedade atual, pois, foi esse campesinato que, historicamente, 
enfrentou algumas instituições, dentre elas a Igreja, o principado feudal por serem os 
proprietários dos latifúndios e, em outras ocasiões a própria nobreza feudal quando defendia seus 
meios de produção. A presente pesquisa justifica-se pela tentativa de entender o processo de 
invisibilização do campesinato que teve seu início na sociedade feudal e se fortaleceu com a 
chegada do capitalismo, seu ápice aconteceu durante a revolução industrial onde os camponeses 
migravam do campo para a cidade, já que encontrava seu território cada vez mais limitado, o 
campesinato deixa de desenvolver a atividade agrícola em pequena escala e passa a vender o seu 
potencial físico para as indústrias urbanas, pois não havia mais tanto excedente de sua produção e 
eles necessitavam de dinheiro.  Demonstrar as relações do capital com o campesinato e seus 
desdobramentos. A metodologia é a pesquisa bibliográfica ou também denominada a de fontes 
secundárias, que segundo Marconi e Lakatos (2010) é o levantamento de obras bibliográficas já 
publicadas, em forma de livros, revistas, publicações periódicas e imprensa escrita; a finalidade é o 
contato com o que já foi escrito sobre determinado assunto.  Refletir e debater sobre os 
desdobramentos da Questão Agrária por intermédio do avanço do capital. Apresentar alternativas 
à leitura consensual do desenvolvimento territorial. Como a Questão Agrária vem sendo debatida 
por pesquisadores de diversas áreas do saber, torna-se importante também ser discutida pela 
Comunicação Social.     Não há.     
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CURTA-METRAGEM: "MEU NOME É SOCIEDADE" 

 
WEVERSON JUNIOR SANTOS DO NASCIMENTO  

MARLENE GOMES REVERTE  
ANDRESS AMON LIMA MATTOS  

VINICIUS DOS SANTOS GUTIERRES  
DAYANE DE CASTRO FARIA  
ÉDIMA DE SOUZA MATTOS  

YVO HIROYUKI MARIANO ABE  
EDIVAN JOSE DOS SANTOS  

 
Os avanços tecnológicos e científicos da sociedade moderna ainda não conseguiram conscientizar 
a importância da convivência humana sem preconceito. A mídia apresenta, constantemente, 
cenas de violência e desrespeito para com o "diferente", aqueles que não se enquadram na 
imagem construída por um mundo capitalista. São considerados estereótipos os homossexuais, 
autistas, deficiente físico, negros, ex- presidiários e muitos outros seguimentos sociais. O trabalho 
curta-metragem "Meu nome é sociedade" é produto de uma releitura do filme "12 anos de 
escravidão" apresentado na atividade do Cine-forum da Facopp. A importância do mesmo esta em 
promover a discussão sobre preconceito e "rapto" de personalidade que a sociedade realiza ao 
escravizar "ideológicamente" um ser humano. -promover discussão sobre o tema preconceito e 
racismo -conscientizar de que todos são membros formadores de uma sociedade, 
independentemente, das características físicas e/ou condições socioeconômicas. -Dar visibilidade 
a fatos de racismo no meio estudantil universitário -Demonstrar a intertextualidade e 
interdiscursividade inerentes ao filme "12 anos de escravidão"  A opção metodológica do trabalho 
foi unir-se teoria e pratica utilizando a teoria. A disciplina de Língua Portuguesa II ministrada pela 
Profª Drª. Edima de Souza Matos desenvolve o conteúdo sobre Intertextualidade e 
Interdiscursividade e serviu de embasamento para a pratica da produção do trabalho. Durante a 
realização da atividade Cini-forum, promovido pela Facopp, foi apresentado o filme "12 anos de 
escravidão" por meio da teoria da intertextualidade e interdiscursividade sobre o filme, produziu-
se o curta-metragem para ilustração da teoria x pratica, e ao mesmo tempo, realizar uma das 
habilidades do comunicador social: elaboração de vídeos. O curta-metragem "Meu nome é 
sociedade" foi visto, discutido no meio acadêmico da UNOESTE da UNESP atingindo um elevada 
porcentagem de universitários das unidades escolares. Foi escolhido para participar da "V Amostra 
de Trabalhos Acadêmicos da Facopp". Procedimento metodológico de trazer para sala de aula, a 
apresentação e discussão de temas transversais que envolvem a vida do estudante na sociedade, é 
de suma importância. O comunicador social necessita refletir sobre o mundo em que se esta 
inserido, tomar decisões, formar consciência e agir sobre o outro. O curta-metragem "Meu nome 
é sociedade"procura por meio de falas e imagens, dialogar com o receptor, trazê-lo para a 
realidade a fim de se colocar no lugar do 'outro", ilustrada nas expressões dos que sofrem 
preconceito. Retratar com falas e expressões corporais o sofrimento dos que sofrem com estes 
preconceitos foi "choque de realidade" nos acadêmicos que assistiram ao curta-metragem. Os 
objetivos propostos foram,plenamente, alcançados.         
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DA FAMÍLIA BAUDUCCO PARA SUA FAMÍLIA": ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS QUE TORNARAM A 
MARCA A MAIOR PRODUTORA DE PANETTONES DO MUNDO 

 
RAQUEL KUHN FACCIOLI  

 
O problema da pesquisa que o trabalho pretende solucionar é referente ao questionamento - 
quais estratégias de branding, posicionamento, e arquétipos foram utilizadas pela Bauducco para 
atingir o status de maior produtora de panettones do mundo? Nesse sentido, o estudo retoma 
conceitos e analisa a trajetória da empresa, dentro da proposta de que, em um mercado 
altamente competitivo como o atual, é extremamente relevante conhecer e analisar as ações 
adotadas por empresas como a Bauducco para se manter e crescer nesse contexto de constantes 
mudanças,o que torna este trabalho importante. O objetivo geral do estudo é apontar quais 
estratégias foram adotadas pela Bauducco para crescer e permanecer no mercado. Os objetivos 
específicos são: pesquisar quais os arquétipos usados pela Bauducco para que o consumidor a 
associe a significados e sensações positivas; identificar o posicionamento da marca; e buscar os 
elementos de branding da marca.   O estudo faz uma revisão bibliográfica dos conceitos de marca, 
posicionamento, branding e arquétipo, e aplica esses conceitos à Bauducco. A história da empresa 
começa em 1948, com a chegada a São Paulo do italiano Carlo Bauducco. Ele começa a produzir 
panettone, inaugurando sua doceria em 1952. Após, expande a linha e inaugura, em 1962, a 
fábrica Bauducco. Em 1972, começa a investir em campanhas publicitárias. Em 1979, passa a 
exportar para os Estados Unidos. Em 1990, lança novos produtos, continuando a extensão de 
linha. Em 2001, adquire e firma acordo comercial com empresas do setor para ganhar maior 
participação no mercado. A marca Baucucco apresenta os produtos panettone, chocottone, 
colomba pascal, e as linhas Dia a Dia e Criançada. Os arquétipos, estruturas primordiais da psique 
humana responsáveis por padrões de comportamentos, usados pela Bauducco, seguindo a 
classificação de Mark e Pearson (2012), são o arquétipo do inocente, devido ao fato de a marca 
ressaltar a noção de família, e, em segundo plano, os arquétipos do criador, do prestativo e do 
cara comum. Quanto ao posicionamento, o mesmo fica evidenciado no slogan Da família 
Bauducco para sua família. Trata-se de uma marca forte, que preserva valores e sua trajetória. Os 
elementos de branding incluem extensões de linha de produtos, aquisição de empresas do setor, 
modernização da embalagem e da logo, além da inauguração de loja-conceito, a Casa Bauducco, e 
ações e campanhas publicitárias, como Bichinhos dos Sonhos. Analisando a trajetória e as 
estratégias de branding e posicionamento adotados pela Bauducco, verificou-se que se trata de 
uma empresa forte e tradicional, voltada para a família, que oferece produtos alimentícios de 
qualidade, e que a marca está relacionada aos arquétipos do inocente, herói, criador e prestativo. 
Conclui-se, portanto, que as estratégias de gestão da marca têm sido eficientes e eficazes, haja 
vista que ela é a maior marca de produtos forneados do País, líder em vendas de wafer e a maior 
produtora de panettones do mundo.         
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FIGURAS DE LINGUAGEM 
 

MATHEUS FERNANDES MATURANO  
THAÍS AGANTE FERNANDES  

TACYELLE MAYARA MIRANDA  
WILSON JUNIOR DE MACENA  

 
Identificar determinadas figuras de linguagem. Identificar e explicar quais figuras de linguagem 
estão presentes em determinados anúncios publicitários. Pesquisa em revista.   Identificamos 
metáfora, metonímia, hipérbole, sinestesia, eufemismo, antítese e personificação.         
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GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES WATAL ISHIBASHI: 45 ANOS DE HISTÓRIA 
 

ADEMIR PAULO VIEIRA  
 

O trabalho foi elaborado para entender a importância do Ginásio Municipal de Esportes Watal 
Ishibashi de Presidente Prudente em relação ao esporte de alta performance e sua história na 
cidade. A pesquisa se justifica pelo fato de não existir nenhum projeto, trabalho ou qualquer outro 
meio que conte essa relação. Resgatar e documentar a história do Ginásio Municipal de Esportes 
"Watal Ishibashi" e sua relação com esporte, cultura e ações comunitárias para a 
sociedade. Pesquisa qualitativa exploratória, análise documental, entrevista em profundidade e 
pesquisa bibliográfica. Existe uma grande relação entre os dois, pois após a construção do objeto 
de estudo foi possível a realização de grandes eventos esportivos no município de Presidente 
Prudente, tais como Campeonato Mundial de Basquete Juvenil Masculino, Jogos Abertos do 
Interior no ano de 1980 e 1992. O ginásio municipal de esportes de Presidente Prudente, que tem 
capacidade para 3.119 pessoas sentadas, está localizado na rua Prudente de Morais, 600, no 
Jardim Aviação. Foi o primeiro ginásio da cidade. Antes dele, não havia um espaço exclusivo para a 
prática de esportes de quadra, como comenta Feitosa (2013) "Nós não tínhamos um ginásio 
municipal de esportes antes da gestão do Watal Ishibashi [...] a gente ficava circunscrito às 
quadras como a do Colégio São Paulo e de outros estabelecimentos educacionais." O ginásio 
possibilitou o esporte de alta performance. Conforme expressão de O Imparcial, o "gigante de 
concreto" deu vida ao desporto de Presidente Prudente. Ao longo dos 45 anos, foram muitos 
acontecimentos memoráveis, como competições e solenidades de encerramento dos Jogos 
Abertos do Interior (JAIs) -1980 e 1992, várias edições dos Jogos Regionais e Campeonato Mundial 
de Basquetebol Juvenil Masculino, sem contar ainda a época do auge do basquete e do vôlei, 
ambos com equipes masculinas e femininas na divisão de elite paulista, nos anos 1980. Segundo 
Alves (2013) a grandiosidade dos JAIs refletia-se em casa cheia. A emoção de estar no ginásio 
lotado transparecia não apenas nos torcedores, mas também em quem estava a trabalho: Um 
ginásio de esportes serve para a prática do esporte-educação, esporte-participação e esporte-
performance. Por sua capacidade de acomodação de pessoas e também serve como espaço para 
realização de eventos sociais e culturais, apresentando belos espetáculos e sendo espaço para 
importantíssimos serviços prestados para a sociedade. O Ginásio Municipal de Esportes Watal 
Ishibashi tem condições de abrigar todos esses tipos de eventos. Nos últimos 45 anos, o esporte 
de alta performance se mostrou presente em várias modalidades esportivas na cidade de 
Presidente Prudente, utilizando o ginásio para jogos e cerimônias. Durante esse tempo, o 
basquete masculino e feminino e vôlei, em ambas as categorias, ganharam notoriedade nos 
principais campeonatos.          
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JORNALISMO CULTURAL: UMA PROPOSTA DE PROJETO PILOTO 
 

VIVIANE CLAUDIA VIEIRA DO NASCIMENTO  
RICARDO MANCINI DE OLIVEIRA BARROS  

 
O jornalismo tem a função de enviar ao público notícias que sejam relevantes aos fatos do 
cotidiano. A cultura, como meio de produção humana, é propagada para todos por meio da mídia. 
Daí nasce a área do jornalismo dedicada à cultura, o jornalismo cultural. Atualmente, esse 
segmento passa por uma crise de identidade. Um dos fatores apontados como responsáveis é o 
processo de estandardização, que implica em uma padronização de pautas, cada vez mais 
dedicadas à cobertura de agendas culturais e distantes de prover ao leitor textos profundos que o 
guiem a uma reflexão crítica. Em Presidente Prudente, interior do Estado de São Paulo, o jornal O 
Imparcial, único diário em circulação, distribuído em outras 33 cidades, dedica o Caderno 2 ao 
jornalismo cultural. Tendo a Ilustríssima como modelo de inspiração, de quebra de paradigmas e 
de inovação no jornalismo cultural brasileiro; e os estudos sobre McDonaldização da cultura, de 
Stuart Hall, os pesquisadores propuseram a criação de um suplemento cultural mensal para o 
jornal O Imparcial, de maneira que seja um complemento ao Caderno 2.  O Trabalho de Conclusão 
de Curso "Jornalismo cultural: uma proposta de suplemento piloto" teve como objetivo geral 
estudar e ampliar os conhecimentos sobre jornalismo cultural e identificar como ele pode ser 
aplicado de maneira a não se submeter à tendência de estandardização dos produtos culturais.  A 
metodologia utilizada para a realização desta pesquisa foi de abordagem qualitativa no 
delineamento do estudo de caso. Como método, foi usada a pesquisa exploratória e, como 
instrumentos de coletas de dados, optou-se pela entrevista em profundidade e a entrevista 
semiaberta. A pesquisa foi devidamente cadastrada e aprovada no Comitê de Ética e Pesquisa 
(CEP). O jornal O Imparcial foi o objeto de estudo presente nesta pesquisa.  Foi constatado que os 
cadernos culturais ainda estão entre os mais queridos pelos leitores, e reafirmada a existência de 
um público interessado em matérias de qualidade. Detectou-se, também, que há espaço para um 
suplemento cultural para O Imparcial, desde que algo novo seja feito, o que ratifica a ideia de 
produzir um suplemento diferente em conteúdo e tratamento visual.  Observou-se que este 
segmento é colocado em segundo plano pelas empresas jornalísticas, sendo privado de 
investimentos, atenção e tendo seu espaço no jornal diminuído ao longo dos anos.  Para 
neutralizar a homogeneização dos conteúdos, a pesquisa apontou a migração do jornalismo 
cultural dos cadernos diários para os suplementos semanais, quinzenais ou mensais. A 
necessidade de uma plataforma visualmente sedutora para veicular o conteúdo também foi 
verificada. Assim, este trabalho se mostrou de extrema relevância para que o jornalismo cultural 
se mantenha vivo, já que, como verificado, os cadernos de cultura continuam entre os preferidos 
do leitor.         
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LOGÍSTICA REVERSA APLICADA NO SETOR DE AGROTÓXICOS 
 

PRISCILA MARTINS NASCIMENTO  
 

O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a importância da implantação de logística 
reversa nas empresas, apresentar fatores relevantes de adequação quanto ao destino final de 
materiais produzidos pela indústria de agrotóxicos, visando minimizar o impacto ambiental e 
social. O objetivo do trabalho é promover um debate sobre a logística reversa, seus impactos e 
aplicações nos dias de hoje, nos moldes que foram constituídos a prática com agrotóxicos. O 
método utilizado foi pesquisas em artigos, reportagens, uma estudo aprofundado na legislação e 
em campanhas de grandes empresas sobre o tema. Com o trabalho, foi possível medir os 
resultados. Assim, foi possível encontrar uma alternativa criativa para a sustentabilidade e sua 
reversidade. Que, com a aplicação empenhada da lei nas demais áreas de atuação, as empresas, 
obrigatoriamente terão que buscar essas alterativas, sejam elas pelo descarte orgânico ou pela 
compra compensatória do lixo gerado. A rigidez da lei que tornará a ação mais branda ou efetiva. 
Só assim será possível medir uma mudança de conscientização do consumidor. Facilitar processos, 
pensar pelo consumidor, agir de uma forma ágil e que minimiza custos é pensar de forma logica, é 
praticar logística. E é assim que o mercado deveria se colocar, é assim que esperamos que as 
ações sejam concluídas. Concluímos que precisamos entender o consumidor atual e atendê-lo 
mesmo com suas escolhas exigentes e seletivas. Assim, como as empresas e o governo que se 
viram na obrigação de atender essa sensibilidade ecológica, precisamos minimizar o lixo. A 
redução do descarte e a reutilização de embalagens não somente é moda, mas uma prestação de 
contas na hora de consumir.         
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PROPOSTA DE UM PROGRAMA PILOTO DE RÁDIO VOLTADO À COMUNICAÇÃO INTERNA DO 

SEGUNDO SETOR 
 

ÍTALO RENAN BERTO  
JOSEPH ALBERT SANTANA DOS SANTOS  

ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA  
JESSICA FÉLIX DE LIMA  

DRIELY CRISTHINE PEREIRA PINOTTI  
 

O presente Trabalho de conclusão de curso (TCC) tem como principal intuito a criação de um 
programa piloto de rádio para saber se existe ou não, benefícios na utilização entre as técnicas de 
radiojornalismo e jornalismo empresarial, ambas voltadas para a comunicação interna. A presente 
pesquisa parte da seguinte dúvida: a cooperação entre essas duas vertentes do jornalismo, pode 
trazer benefícios para a comunicação interna de uma empresa do segundo setor? Com esse 
questionamento os autores optaram por essa execução a partir do momento, juntamente com a 
diretoria, a necessidade da empresa de passar informações aos seus funcionários.Para a realização 
da parte prática, fez-se necessária uma revisão bibliográfica onde foram estudados os 
embasamentos pertinentes para a concretização deste trabalho. Nos demais capítulos o cunho 
teórico da pesquisa apresentou a Fundamentação Metodológica com a problemática, hipótese, 
objetivos gerais e específicos, justificativa e metodologia; a história da comunicação empresarial, 
quando e de que forma surge e chega ao Brasil e as características da comunicação interna; a 
história do rádio, uma viagem pelos anos 1920 até a época contemporânea de um dos mais 
influentes veículos de comunicação, também relatou a história do objeto de estudo, que é a 
Empresa Matsuda e a descrição do seu setor de comunicação e enquanto na produção do 
conteúdo teórico, tomaram conhecimento sobre a Odebrecht Agroindustrial, uma empresa que 
também faz a comunicação institucional através do veículo rádio dentro dos ônibus que 
transportam seus funcionários que resultou em um estudo de caso.  A Presente pesquisa teve 
como objetivo geral analisar e estudar como um programa de rádio pode contribuir na 
comunicação interna de uma empresa e teve como objetivos específicos colocar em prática a 
teoria adquirida nas disciplinas de Radiojornalismo e Jornalismo Empresarial, iniciar a linha de 
pesquisa sobre o rádio dentro da comunicação interna empresarial e produzir um programa piloto 
de rádio, visando a eficiência da comunicação interna entre empresa e funcionários. Para atingi-los 
os materiais e métodos utilizados foram a Revisão bibliográfica, Pesquisa quantitativa, entrevista 
qualitativa e estudo de caso.  Com a análise sobre a cooperação da comunicação interna e rádio, 
foi desenvolvido um programa piloto de rádio com informações institucionais relacionadas ao que 
foi identificado como interessante a eles, onde foi veiculado em ônibus que os transportam para a 
empresa. Além de proporcionar a resposta para o questionamento inicial da pesquisa, este 
trabalho contribuiu para o aprimoramento do conhecimento dos estudantes sobre as duas áreas 
dentro do jornalismo que mais despertaram a curiosidade enquanto na vida acadêmica, o rádio e 
a Comunicação empresarial. Com isso, os pesquisadores constataram que é viável um programa 
de rádio para a transmissão de informações geradas internamente em uma organização do 
segundo setor.          
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REVISTA CONTEMPORÂNEA 
 

MARIANE GOMES TALAVERA GASPARETO  
THAMIRES FERREIRA DOS SANTOS  

THAIS FERREIRA DOS SANTOS  
PAMELA LORRAINGUI BULHOES DIAS  

GUSTAVO ECHEVARRIA RODRIGUES DE MACEDO  
GISELLE TOMÉ DA SILVA  

 
Orientados pela professora Giselle Tomé, da disciplina de Língua Portuguesa, os alunos do 7º 
termo B de jornalismo realizaram a experiência prática de produzir uma revista digital. 
Participaram de todas as etapas da produção: desde a definição de pautas à diagramação. 
Realizaram também, em dupla ou individualmente, as matérias, entrevistamos as fontes e 
selecionamos as fotografias utilizadas - também de autoria dos alunos. Proporcionar a experiência 
no jornalismo de revista. Para o trabalho, utilizamos como método a pesquisa de campo, a 
observação intensiva, a entrevista em profundidade e a coleta de dados. Após a conclusão da 
revista, os alunos analisaram os pontos positivos e negativos durante o processo de 
produção. Verificar as características deste veículo. Com o material concluído, os alunos 
conseguiram perceber claramente o passo a passo para a execução do veículo e praticar a teoria 
vista em sala de aula.    Não há.     
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A TRAJETÓRIA DE UM RADIALISTA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RADIOJORNALISMO DE UMA 
CIDADE DO OESTE PAULISTA 

 
EWERTON CARDOSO BERNARDINO  

LINCON RODRIGUES LIMA  
 

O presente projeto de pesquisa tem como tema a carreira do radialista prudentino Sérgio Jorge 
Alves. A credibilidade e reconhecimento que conquistou em mais de quarenta anos de carreira, 
atuando como jornalista em Presidente Prudente, foi motivo para os pesquisadores terem 
escolhido esse tema. A metodologia utilizada empregará a pesquisa qualitativa do tipo 
exploratória, utilizando o método biográfico. As técnicas que vão contribuir para a coleta de dados 
serão: pesquisa bibliográfica, análise documental e história oral com entrevistas em profundidade 
do tipo semi-aberta. Assim, espera-se identificar quais foram as contribuições de Sérgio Jorge 
Alves para o radiojornalismo prudentino. Objetivo Geral .Resgatar a história de Sérgio Jorge Alves 
e suas contribuições para radiojornalismo de Presidente Prudente durante cinco décadas. 
Objetivos Específicos .Traçar um panorama sobre os principais momentos da carreira de Sérgio 
Jorge Alves no rádio; .Aprofundar os conhecimentos sobre radiojornalismo, especialmente sobre 
radiodocumentário; .Produzir o radiodocumentário: A trajetória de Sérgio Jorge Alves e suas 
contribuições para o radiojornalismo de Presidente Prudente.  A metodologia que será utilizada é 
a qualitativa do tipo exploratória, por fazer com que haja uma identificação das pessoas com o 
problema e não se prender em números ou estatísticas, mas que estimular os seres humanos a 
pensarem livremente sobre algum tema. A utilização do método biográfico está relacionada em 
contar a trajetória do radialista Sérgio Jorge Alves, envolvendo momentos da sua vida pessoal. As 
técnicas que vão contribuir para a coleta de dados serão: pesquisa bibliográfica, que será feita 
através de livros que irão contribuir para o estudo sobre o objeto escolhido. A análise documental 
que ajudará os acadêmicos a recolher informações por meio de escritas pessoais, documentos 
oficiais e gravações de sons e vídeos. A história oral, que nos possibilitará, através das experiências 
vividas pelas fontes que serão utilizadas no projeto, conseguir identificar as diferentes maneiras 
de perceber e descrever um fenômeno. E por fim as entrevistas em profundidade do tipo semi-
aberta, que será aplicado um roteiro de perguntas podendo ser aprofundadas conforme as 
respostas dadas. Assim, espera-se identificar quais foram as contribuições de Sérgio Jorge Alves 
para o radiojornalismo prudentino.            
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ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA REVISTA DIGITAL COMO ESPAÇO ACADÊMICO DE 
APRENDIZAGEM EM UMA FACULDADE DE JORNALISMO  

 
THAIS FERREIRA DOS SANTOS  

NATÁLIA MAIOLINI ZANGIROLAMI  
MARIANA SOUZA ALVES  

PAMELA LORRAINGUI BULHOES DIAS  
THAMIRES FERREIRA DOS SANTOS  

ROBERTO APARECIDO MANCUZO SILVA JUNIOR  
 

Na web, o jornalismo oferece informação e conteúdo, "em especial nos sites de jornais e revistas 
impressas que migraram para a rede mundial, nos sites de agências de notícias, nos sites 
noticiosos especializados, nos portais e nos sites de instituições e empresas comerciais" (PINHO, 
2003, p.113). Em 2013 os autores do TCC "Revista Prisma: Uma proposta de jornalismo 
interpretativo e multimidiático na web" criaram o piloto de uma revista digital em que os recursos 
da internet pudessem ser privilegiados em nome do jornalismo. O presente projeto de pesquisa 
propõe um estudo analítico que permita determinar a melhor maneira de se implantar a ideia 
como um espaço acadêmico que beneficie os estudantes da Faculdade de Comunicação Social 
"Jornalista Roberto Marinho" de Presidente Prudente (Facopp). Diante do exposto pretende-se 
responder o seguinte questionamento: Como fundamentar, para fins de viabilização, a 
implantação de um espaço acadêmico de prática de jornalismo interpretativo, tendo a revista 
digital como o principal suporte, adequando a proposta da revista Prisma aos recursos técnicos e 
financeiros oferecidos pela Universidade do Oeste Paulista?  Objetivo Geral-Promover um estudo 
que viabilize a implantação de um espaço acadêmico laboratorial de jornalismo interpretativo de 
revista. Objetivos Específicos-Estudar jornalismo interpretativo, e jornalismo online; Adequar o 
projeto piloto; Preparar e fundamentar a implantação do espaço acadêmico. Será utilizada a 
pesquisa qualitativa, pois ela não se preocupa com a representatividade numérica, mas sim com a 
compreensão aprofundada relativa a um grupo social, de uma organização, de uma instituição etc. 
A presente pesquisa, usará o método tipológico, quando o pesquisador estabelece um arquétipo a 
ser seguido, um tipo ideal. A característica dele é não existir na realidade, para isso cria-se um 
modelo para a análise e compreensão de casos existentes. Das oito áreas laboratoriais já 
estabelecidas, nenhuma que incentive a produção do jornalismo interpretativo diante disso será 
proposta uma solução embasado no método de pesquisa-ação. A análise atual utilizará a pesquisa 
bibliográfica, como procedimento de obtenção de dados e suporte teórico. Outra técnica utilizada 
na investigação social para a coleta de dados é a entrevista em profundidade do tipo semiaberta, 
que será empregada na presente pesquisa. O cruzamento dos resultados obtidos nas entrevistas 
em profundidade e fundamentados na pesquisa bibliográfica possibilitará a interpretação 
qualitativa. Dessa forma a pesquisa busca refletir e fundamentar a respeito possibilidade de 
criação de um espaço de aprendizado laboratorial teórico-prático na Facopp que se junta às 
demais áreas já implantadas e aprofundar, neste caso, os conhecimentos em produtos oriundos 
do jornalismo interpretativo de revista on-line.             
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LIVRO-REPORTAGEM: DOCUMENTO DA VIDA DE PESCADORES DE UMA CIDADE DO OESTE 
PAULISTA 

 
AMANDA BLOCH SILVA  

ANA LUÍSA GUSMÃO DA ROCHA DALBEN  
MARIANE GOMES TALAVERA GASPARETO  

TATIANA FRANDULICE LEITE  
TATIANE ALINE DA MATA  

GISELLE TOMÉ DA SILVA  
 

O presente projeto de pesquisa desenvolve-se no campo do amálgama da narrativa jornalística 
aplicada no meio literário, em especial, o livro-reportagem. Esta plataforma é a escolhida por 
permitir um maior aprofundamento e trazer mais liberdade e criatividade às autoras, permitindo 
maior tempo e espaço na produção do conteúdo. Serão feitas reportagens de perfil sobre 
pescadores de uma cidade do Oeste Paulista com as histórias de vida daqueles que pescam tanto 
profissionalmente, quanto para recreação. Os depoimentos serão compilados na obra que visa 
retratar essas pessoas, de uma forma interessante e prazerosa, não apenas com a linguagem 
verbal, traçando perfis, mas utilizando-se também da linguagem visual, através de fotografias. O 
que se busca, em paralelo, é o desenvolvimento de uma narrativa que não é de conhecimento 
público, mas que possui relevância para o cenário e para a história do município de Presidente 
Epitácio.Presidente Epitácio é uma estância turística no interior do estado de São Paulo que 
promove ações ligadas à pesca, com o intuito de fortalecer o turismo no município. Destaca-se, no 
entanto, que a pesca não é só um dos segmentos de lazer e recreação, mas a fonte de renda de 
vários trabalhadores que estão cadastrados profissionalmente na cidade. O projeto propõe 
contribuir para a sistematização e facilitação na busca pelo conhecimento histórico do município e 
de seus pescadores, cujos depoimentos trarão em paralelo um panorama da realidade e do 
desenvolvimento local. Para tanto, a abordagem metodológica adotada será a pesquisa qualitativa 
do tipo exploratória e como método será utilizada a história oral. As técnicas escolhidas para as 
coletas de dados serão a pesquisa bibliográfica e a observação intensiva.             
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O RESGATE HISTÓRICO DA MORTE DE UMA ESTUDANTE NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 
PRUDENTE E A COBERTURA NA MÍDIA LOCAL 

 
GUSTAVO ECHEVARRIA RODRIGUES DE MACEDO  

PAULA SIQUEIRA DE PAULA  
THIAGO DE OLIVEIRA PEREIRA  

 
Os pesquisadores envolvidos no projeto identificaram uma carência social no resgate de uma das 
coberturas jornalísticas que mais movimentaram a cidade de Presidente Prudente e região, e que 
trouxe grandes desdobramentos sociais importantes: a cobertura da morte da estudante Mariana 
Braga, em 22 de fevereiro de 2003. O impasse se de deu em: como a mídia local repercutiu a 
morte da estudante Mariana Braga? Para isso foi então constatado por meio de pesquisa que, o 
veículo de caráter impresso é mais denso de informação que os demais presentes na cidade, por 
ter um deadline de maior duração e disponibilizar de mais espaço para divulgação das 
informações apuradas. Partindo disto, conclui-se que o rádio tem maior alcance social, por ser de 
fácil mobilidade, custo baixo e não haver a necessidade de ser alfabetizado para utilização. 
Somando estes fatos (grande aprofundamento da notícia mais grande penetração social) ao fato 
de que o jornal é caracterizado como documento histórico, notou-se que um rádiodocumentário 
embasado em informações da única mídia impressa local, é de grande valia para todos  O objetivo 
central da pesquisa é identificar como a mídia local repercutiu a morte da estudante Mariana 
Braga. Também pretende-se identificar como a repercussão da morte da estudante contribuiu 
para Presidente e região. Além disso quer profundar os conhecimento acerca do 
rádiodocumentário com o objetivo de ser referência para futuros pesquisadores.  Para a realização 
do proposto faz-se necessário desenvolver uma pesquisa qualitativa do tipo exploratória com 
emprego do método histórico tendo como técnica a coleta de dados que se dará por meio de 
pesquisas bibliográficas e análise de documentos somado a entrevistas em profundidade com 
pessoas envolvidas diretamente com a cobertura e o fato.            
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PLANO DE OTIMIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INTERNA DE UMA FACULDADE 
 

RODOLFO SICHIERI LESSE  
THAÍS LIMA DE SOUZA  

GISELLE TOMÉ DA SILVA  
 

O presente projeto de pesquisa desenvolve-se no campo do Jornalismo empresarial e apresenta 
discussões que convergem no planejamento de otimização da comunicação interna da Faculdade 
de Comunicação Social. O estudo trata da ampliação de reflexões já realizadas durante disciplinas 
afins cursadas pelos autores durante a Habilitação em Jornalismo na mesma faculdade e que 
também proporcionaram a oportunidade de colocar em prática os mesmos conhecimentos 
teóricos adquiridos. Uma boa comunicação entre professores, coordenadores e alunos é vital para 
a saúde do ambiente, pois se alguma das partes não for bem compreendida, poderá gerar 
desentendimentos, problemas em veiculação de materiais para aulas e desinformação por parte 
de alunos. É de interesse de todos os que se beneficiam da Faculdade que haja um espaço positivo 
e que atenda às expectativas quando for preciso sendo essa uma das funções da comunicação 
interna. A partir deste cenário, o presente projeto lança a seguinte pergunta síntese: De que 
maneira pode ser otimizada a comunicação interna da Facopp?  Objetivo geral: . Refletir e ampliar 
os conhecimentos de comunicação interna otimizando a comunicação interna na Faculdade de 
Comunicação Social "Jornalista Roberto Marinho" de Presidente Prudente (Facopp) pela ótica da 
comunicação empresarial Objetivos específicos: . Analisar a comunicação interna existente dentro 
da Facopp; . Propor a implantação de umplano de comunicação interna na Facopp; . Aprofundar 
conhecimentos acerca da comunicação interna Para alcançar os objetivos determinados pelo 
projeto, será realizada a pesquisa qualitativa do tipo exploratória. Na pesquisa qualitativa, os 
pesquisadores vão descobrindo e formulando os resultados à medida que a pesquisa é 
realizada.Como método, a pesquisa ação será utilizada por permitir que os pesquisadores 
participem do problema, ou seja, pesquisar e analisar a comunicação existente no curso, e 
devolver a solução, propor um novo modelo de comunicação interna para a Facopp. Como 
instrumentos de levantamento de dados serão utilizados: pesquisa de campo, entrevista em 
profundidade semiaberta, entrevista fechada com questionário, pesquisa e análise documental, 
observação intensiva, e pesquisa bibliográfica. A pesquisa de campo se faz presente pela 
participação dos integrantes do grupo na busca de embasamento prático para o desenvolvimento 
do projeto. Para compreender melhor esse fluxo de informação será feita a observação intensiva 
será realizada por todos os integrantes do grupo dentro da Facopp. Para levantar outras 
informações será usada a pesquisa e análise documental. Depois do levantamento de dados, os 
pesquisadores analisarão as informações obtidas pelas técnicas utilizadas de forma qualitativa e 
quantitativa. Foi feito um levantamento, em que os autores vão dar um embasamento para o 
trabalho através da pesquisa bibliográfica.            
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PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE WEBRADIO COMO ESTRATÉGIA DE APOIO A VISIBILIDADE DE UM 
JORNAL IMPRESSO 

 
JONATHAN JESUS DE OLIVEIRA  

ALINE RODRIGUES OLEAN  
STEPHANIE FONSECA FARIAS  

MURILO RINCON COLLADO  
ÉRICA NEVES DOS SANTOS  

 
O pré-projeto intitulado "Proposta de implantação de uma webradio como estratégia de apoio 
para um jornal impresso" propõe a instalação de webradio em parceria com o jornal impresso O 
Imparcial de Presidente Prudente na plataforma on-line. O jornal possui um site que circula desde 
1998 com a divulgação das principais notícias do veículo impresso. O que o grupo pretende é 
atrelar ao veículo tradicional uma mídia disponível na internet, que agregue as características de 
interatividade da rede à sensorialidade do rádio, que convergidas resultem em um suporte ao 
conteúdo de marca do jornal. O estudo da implantação de uma webradio que trabalhe com o 
objetivo de solidificar a marca de um jornal impresso local é pioneiro na região de Presidente 
Prudente e torna-se a possibilidade de um novo canal de informações na instituição pesquisada, 
nosso objeto de estudo, para a comunidade local e regional. A questão central que norteia a 
pesquisa é se a webradio é plataforma de mídia capaz de contribuir para reafirmar conteúdo de 
marca e como desenvolver estrutura em busca dessa contribuição. Com a hipótese de que essa 
extensão se consolide como mais um canal de conteúdo de marca do jornal através de produções 
jornalísticas. A relevância do projeto refere-se à sua contribuição para o aumento de 
conhecimento na comunidade acadêmica da área de Ciências Sociais Aplicadas, visto que o tema é 
atual e encontra-se em expansão, além de servir, futuramente, como base para próximos projetos. 
O estudo ainda permite que se coloquem em prática os conhecimentos adquiridos em sala de 
aula, a obtenção de novos conhecimentos por meio da pesquisa e o trabalho com temas de 
interesse do grupo na área de jornalismo on-line e radiojornalismo. A peça prática se constitui na 
elaboração de pilotos contendo a programação base da webradio: música, entrevista ou debate 
com a equipe do próprio jornal ou seus colaboradores, além da prestação de serviços. A 
programação será gravada no laboratório de rádio da Faculdade de Comunicação da Unoeste, sob 
supervisão de seu técnico, Jesley Almeida.  Objetivo Geral: Analisar de que forma a implantação de 
uma webradio pode ser um novo canal informativo de um jornal impresso. Objetivos Específicos: 
Identificar as características de webradios e suas especificidades; Analisar conteúdo de marca do 
jornal impresso inserido no estudo; Desenvolver um programa piloto contendo programação a ser 
veiculada e aprofundar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. No desenvolvimento do 
estudo será aplicada a pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa e como método a 
pesquisa participante. As técnicas utilizadas para levantamento de dados serão a pesquisa 
bibliográfica, a análise documental e a entrevista semi-aberta. A análise de dados contemplará o 
caráter qualitativo. A peça prática compreenderá a elaboração de uma programação e a produção 
de alguns programas pilotos.       Não há.     
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ADEUS À KOMBI 
 

ANA PAULA DONATON RIBEIRO  
LUCAS PEREIRA DE SOUZA  

CÁSSIO VIOTTO VILLA  
 

A construção do devido trabalho se orquestrou com a interdisciplinaridade onde, de modo 
orientado, se escolheu uma campanha publicitária recente e de grande repercussão para 
desconstrui-la no âmbito acadêmico. Compreender o processo de criação de uma campanha, 
desde o briefing até a composição da imagem e direcionamento para o público-alvo faz das 
particularidades de cada matéria um conhecimento necessário para entender, praticar e se 
profissionalizar quanto publicitário.  Com o objetivo de praticar os ensinamentos tidos durante o 
primeiro semestre do ano de 2014, foi possível diagnosticar um caminho hipotético de como se 
formou a campanha do deslançamento da Kombi, o utilitário da Volkswagen.    Em virtude do que 
foi mencionado, pode-se resumir toda a campanha de Deslançamento da Kombi em apenas uma 
palavra: simplicidade. Desde o arquétipo escolhido pela equipe de Planejamento, até a 
composição de textos pela equipe de redação, a construção de peças, o uso das mídias tudo foi 
feito de forma simples.      Análise de campanha, fragmentando-a em três matérias abordadas ao 
longo do ano de 2013.    
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ESPAÇO FILÓ: AQUI VOCÊ É COMPLETO 
 

PRISCILA BATISTA BRASIL  
CAROLINE FERREIRA COELHO  
JUCIANE BARBOZA DA SILVA  

ABNER ELIAS DA SILVA TORRES  
MARIANGELA BARBOSA FAZANO AMENDOLA  

LARISSA CREPALDI TRINDADE  
MARCELA REGINA GUERRER BARRIOS MARINO  

SILVIA MARIA DE CAMPOS FRAGA  
ALLAN DIEGO FERREIRA GONÇALVES DE SOUZA  

 
O presente trabalho visa integrar as grandes áreas do mundo da publicidade e encaixá-las para 
que um empreendimento, dirigido ao público da terceira idade,possa ser aberto na cidade de 
Presidente Prudente. O trabalho conta com a pesquisa exploratória para a decisão de ramo o 
negócio irá seguir, planejamento de marketing e de comunicação, como também o planejamento 
de mídia para escolher os melhores meios e veículos para a divulgação do comércio. A finalização 
do trabalho conta com a criação de peças publicitárias. - Atingir o público da terceira idade - 
Oferecer algo inovador para este tipo de público    O empreendimento ofereceria ao público a 
opção de se divertir em um só lugar. O Espaço Filó é um lugar completo.     O trabalho contou com 
a elaboração de um restaurante que oferecia diversos serviços para o público da terceira idade: 
restaurante (almoço e janta),canto dos jogos, bar e danceteria. O espaço recebeu o nome de 
Espaço Filó, nome retirado da pesquisa de mercado feita com os possíveis consumidores. O slogan 
produzido foi: Aqui você se completa.    
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ESTUDO DE CASO DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA AXE: "ATÉ OS ANJOS CAIRÃO" 

 
SILVIA MARIA DE CAMPOS FRAGA  

MARIANGELA BARBOSA FAZANO AMENDOLA  
LARISSA CREPALDI TRINDADE  
JUCIANE BARBOZA DA SILVA  

PRISCILA BATISTA BRASIL  
ABNER ELIAS DA SILVA TORRES  

RICARDO SANTOS DA SILVA  
ANA CLAUDIA GERMANO LIMA  

 
A Publicidade é um dos maiores investimentos para o fortalecimento de uma marca, vendendo 
ideias e soluções para fixar a qualidade e seus princípios através da criatividade junto à inovação, 
muitas vezes usando o lado racional, porém usando como ninguém os sentimentos e desejos da 
sociedade para promover o ato da compra, seduzindo o consumidor a pagar por um conceito. 
Através de textos, imagens, vídeos, juntos ou separados, cria-se o ambiente para atrair a atenção 
do consumidor em uma guerra com outros anúncios, e ocasiões do cotidiano. Quanto mais focada 
for o anúncio em relação ao seu público alvo, maior será a sua penetração e aceitação, por isso 
deve-se planejar e posicionar a marca, entendendo o seu target e o mundo ao redor. A marca a 
ser tratada nesse trabalho, dentro do envolvente mundo da publicidade é o desodorante body 
spray Axe, da multinacional Unilever, que começou sua história em 1974 na África da Sul sob o 
nome EGO, e ao ser lançado na França em 1983, ganhou seu derradeiro nome. Foi a primeira 
marca a utilizar o conceito de desodorante colônia para o corpo todo, querendo passar 
envolvimento e sedução. Através de seu posicionamento ousado para o público masculino, criou a 
campanha mundial "Até os anjos cairão" no ano de 2011. Pretende-se entender a campanha "Até 
os anjos cairão", através da análises de suas peças, e escolha de mídias que foram veiculadas, 
levando em consideração o seu texto e apelos, e como ela consegue se tornar uma ação efetiva na 
atualidade. O objetivo do trabalho é desconstruir a campanha.    Conclui-se que a importância e 
necessidade de um ótimo planejamento e uma excelente mídia em uma campanha publicitária faz 
toda diferença. Sem contar na importância de uma boa linguagem para o sucesso da 
campanha.     Campanha publicitária é um conjunto de peças, criadas para divulgar um produto ou 
serviço, que atendem ao mesmo objetivo de comunicação; e para ser de fato uma campanha é 
preciso que haja unidade entre as peças, ou seja, que elas apresentem a mesma ideia, o mesmo 
slogan, as mesmas cores, o mesmo estilo, etc. (VESTERGAARD, 2004). Toda campanha publicitária 
possui um conceito e um tema. O conceito é a mensagem que se quer transmitir ao consumidor, é 
o diferencial, a promessa básica. O tema é o mote da campanha, ele deve estar inserido dentro do 
conceito, é a forma que se vai transmitir a ideia, é ele quem vai amarrar toda a campanha. A 
campanha AXE EXCITE "Até os anjos cairão", parte do mesmo mote "O efeito AXE", na qual 
caracteriza a sedução. Identifica-se como uma campanha Guarda-Chuva, pois possui 
características de campanha Institucional - divulga a marca como um todo, conceituando-a e 
fixando na cabeça do consumidor - e ao mesmo tempo características de campanha de 
lançamento - evidencia características associadas à marca e apresenta o lançamento de um novo 
produto -, fixando a imagem da empresa. (CASPER LIBERO, 2013).    
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MARKETING NA CABEÇA 
 

MARCELA REGINA GUERRER BARRIOS MARINO  
ADRIANO RUFINO DE SOUZA  

FERNANDO ANTONIO ZARAMELLA  
GUSTAVO DA SILVA TINO  

LUANA KOBAYASHI  
LUIZ GUILHERME CAYRES FIORENTINO  

 
Leitura e compilação de texto, produção orientada de roteiro, escolha de recursos visuais e 
técnicos. Traduzir de forma atraente as funções, responsabilidades e perfil do profissional de 
Marketing.    Produção de um curta-metragem com duração de 3 minutos a fim de apresentar de 
maneira mais clara as funções do marketing.     Curta-metragem com duração de 3 minutos, com 
recursos visuais como imagens, gráficos e ilustrações e narração sobre o tema abordado.    
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PROJETO EXPERIMENTAL DE PUBLICIDADE PROPAGANDA SOBRE O MERCADO DE TINTAS 
 

CAROLINE FERREIRA COELHO  
JUCIANE BARBOZA DA SILVA  

ABNER ELIAS DA SILVA TORRES  
PRISCILA BATISTA BRASIL  

ARTHUR RODRIGUES MACHADO  
 

O presente trabalho apresenta o início do Projeto Experimental de Publicidade e Propaganda 
(PEPP) para a conclusão do curso. O projeto se inicia com a criação da agência Jampers que 
atenderá o cliente, mostrando seus integrantes, sua identidade visual e o guia de referências para 
aplicação da marca. Após a apresentação da agência inicia - se o briefing, em seguida 
apresentamos os clientes prospectados, e o atendimento elaborado com as informações sobre o 
cliente, as pesquisas de mercado, estratégias de marketing e planejamento de comunicação. 
 Aplicar estratégias mercadológicas para solucionar os problemas do Palacio das Tintas, cliente 
selecionado para objeto de pesquisa.    O trabalho foi desenvolvido para alinhar os conhecimentos 
adquiridos em sala de aula com os desafios que uma empresa se depara no mercado real.     Uma 
equipe de 5 pessoas elabora um projeto de comunicação para um cliente real e nele é 
desenvolvido todas as habilidade adquiridas no curso de Publicidade Propaganda. O grupo, 
nomeado Agência Jampers, coletou informações do cliente, Palácio das Tintas, e após isso 
elaborou uma pesquisa de mercado para descobrir possíveis erros de comunicação e lacunas no 
mercado em que pudéssemos o encaixar. A elaboração do marketing e planejamento são soluções 
encontradas pelo grupo para sanar tais problemas.    
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PROJETO EXPERIMENTAL EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE 
PLANEJAMENTO PARA EMPRESA DO RAMO DE DECORAÇÃO DE AMBIENTES 

 
CAIO PEREIRA GOMES  

BEATRIZ BUENO DE OLIVEIRA RODRIGUES  
JÉSSICA FERNANDA POPIM  

MARIANGELA BARBOSA FAZANO AMENDOLA  
SILVIA MARIA DE CAMPOS FRAGA  

MARCELA REGINA GUERRER BARRIOS MARINO  
LARISSA CREPALDI TRINDADE  

 
O presente trabalho é um projeto experimental em Publicidade e Propaganda (PEPP) que 
pretende mostrar o desenvolvimento de um estudo pormenorizado e técnico na área de 
comunicação publicitária para um cliente. A presente proposta pretende desenvolver um 
planejamento de comunicação adequado para agregar valor a marca da empresa escolhida, esta 
empresa atua no ramo de decoração de ambientes na cidade de Presidente Prudente. A relevância 
desta prática se dá pelo fato de aplicar conceitos teóricos da área supracitada em um objeto de 
estudo real, estendendo assim o conhecimento adquirido em sala de aula, à sociedade. 
 Desenvolver um planejamento de comunicação para a empresa do ramo de decoração de 
ambientes Très Chic Provence, visando solucionar os problemas encontrados ao longo do 
trabalho.    O trabalho pretende oferecer ao mercado de decoração de ambiente da região de 
Presidente Prudente uma proposta inovadora e adequada para a comunicação publicitária do 
segmento em questão. A marca será posicionada como referência em decoração de ambientes e 
será proposta uma linha de comunicação que estimule a criatividade em decorar. Pretende-se 
ampliar os canais de comunicação trabalhados atualmente pela mídia tradicional para outras 
formas que contemplem maior interação com o público pretendido, como eventos, aproximação 
com influenciadores da área, estratégias de fidelização, plataforma digital e redes sociais que 
visam trabalhar conteúdos que envolvam curiosidades da área de decoração bem como 
divulgação de produtos, entre outras ações direcionadas ao perfil de público classe A, B potenciais 
para esse segmento.    Não há. A criação de uma agência experimental no sétimo termo elabora 
um briefing, documento necessário para a procura de dados e histórico do cliente escolhido para a 
produção do projeto experimental. Após este passo, o planejamento de marketing é elaborado 
segundo as informações obtidas por exploração com a intenção de solucionar os problemas 
encontrados.     
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TONY'S PIZZA 
 

CAROLINE FERREIRA COELHO  
PRISCILA BATISTA BRASIL  

JUCIANE BARBOZA DA SILVA  
MARIANGELA BARBOSA FAZANO AMENDOLA  

ARTHUR RODRIGUES MACHADO  
ABNER ELIAS DA SILVA TORRES  

 
O presente trabalho busca demonstrar como títulos criativos podem ser criados através das 
ferramentas aprendidas na matéria de redação publicitária. O presente trabalho visa aplicar as 
técnicas de redação publicitária aprendidas em sala.    O mercado publicitário busca sempre 
inovação, ter conhecimento das técnicas de redação publicitária fornece ao criativo possibilidades 
de sair do comum.     80 títulos foram construídos a partir das ferramentas de redação publicitária: 
paráfrase, paródia e ancoragem.    
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A RECUPERAÇÃO HISTÓRICA DE UMA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO DISPONIBILIZADA NO 
AMBIENTE VIRTUAL 

 
ANA CLÁUDIA MORAIS DA SILVA  

CAROLINA ZOCCOLARO COSTA CAROLINA MANCUZO  

CAROLINE FEITOZA FACHIANO  

HÉLIO GUSTAVO DA SILVA ANDRADE  

ISABELA REGINA CLEBIS  

LIDIANE DA SILVA MARQUES  

ROBERTO APARECIDO MANCUZO SILVA JUNIOR  

 

       Esta pesquisa recuperou fragmentos históricos da Faculdade de Comunicação Social "Jornalista 

Roberto Marinho" de Presidente Prudente, reunindo-os em um hotsite denominado "Ponto e 

Vírgula". O projeto em questão buscou valorizar o legado de todos que contribuíram para a 

consolidação da Facopp como a principal escola de Comunicação Social no Oeste do Estado de São 

Paulo e a importância da instituição na formação de jornalistas e publicitários. O projeto está 

cadastrado no CEP com o protocolo 1961. Para a realização da presente pesquisa foi utilizada a 

entrevista em profundidade e análise documental, que vislumbrou a arguição de participantes do 

processo de construção histórica da Facopp, assim como o levantamento documentos que estavam 

dispersos. Também foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e a técnica da história oral. A partir da 

conclusão da pesquisa, foi confeccionada a página de conteúdo especial para a internet, buscando-se 

respaldo na oferta de multimidialidade, perenidade, interatividade e facilidade de arquivo e acesso. 
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A TV ABERTA BRASILEIRA E O DEBATE SOBRE A DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO NO 
PERÍODO PÓS-CONFECOM 

 
CARLOS HENRIQUE DEMARCHI  

 

       Após a realização da 1ª Conferência Nacional de Comunicação (Confecom) em 2009, o debate 

sobre a democratização da comunicação televisiva vem se ampliando no Brasil. Entidades da 

sociedade civil organizada, como é o caso do Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação (FNDC), cobram medidas do poder público para a implementação de um novo marco 

regulatório para a radiodifusão. As demandas incluem a abertura de instâncias de participação da 

sociedade no setor e mudanças no modelo do sistema comercial de TV. Diante desta realidade, o 

presente artigo tem o propósito de examinar os debates ocorridos no período no sentido de exigir do 

Estado a execução de políticas públicas democráticas de comunicação. 
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COMUNICAÇÃO INTERNA E SUA IMPORTÂNCIA NAS ORGANIZAÇÕES CASE PETROBRAS 
 

KARINA FELÍCIO SILVA  

 

       O presente artigo visa expor a importância e necessidade da comunicação interna nas empresas. 

A proposta ilustra os pontos determinantes, os canais de comunicação, para que seja bem elaborada 

e com eficácia na sua realização. Tendo em vista que o mundo está globalizado e que a tecnologia 

está em alta, as empresas estão se adequando para que os colaboradores fiquem sempre bem 

informados e sejam os embaixadores da marca. Como exemplo de uma comunicação interna bem 

elaborada houve a análise de um Case da PETROBRAS, vencedor do prêmio Aberje 2011. 
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COMUNICAÇÃO INTERNA: PRIMÓRDIOS E ATUALIDADE 
 

THIAGO MASSUIA  

 

       Datado em 1960, os primeiros documentos que fazem referencia a Comunicação 

Organizacional já completaram mais de 50 anos. Atualmente, após décadas de desenvolvimento e 

resultados mensurados, esta atividade ganhou novo fôlego com o início de novos meios de 

comunicação, garantindo assim novas formas de disseminação da mensagem. O objetivo desta 

pesquisa foi analisar os conteúdos bibliográficos a fim de estabelecer de forma compreensiva as 

mudanças ocorridas nestes anos de atividade comunicacional voltada à organizações. 
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ESTEREÓTIPOS NA REDAÇÃO PUBLICITÁRIA 
 

MARIANGELA BARBOSA FAZANO AMENDOLA  

 

       O tema deste trabalho está direcionado à análise do discurso. Num primeiro momento, tem-se 

como base teórica a análise do discurso, no entanto buscar-se-á caracterizar o funcionamento 

discursivo em textos publicitários, partindo da hipótese de que ações e textos compõem uma prática 

discursiva ideologicamente confirmada pelas análises. Tem-se assim uma reflexão do uso do 

estereótipo na Redação Publicitária. O desenvolvimento da pesquisa, fundamentar-se-á 

teoricamente na Análise do Discurso, à luz dos teóricos: Lippmann, Schaff, Bauman, Bakhtin, 

Maingueneau, Bosi, Orlandi. 
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FEMINISMO NA INTERNET: O CASO DO COLETIVO MARCHA DAS VADIAS E SUA PÁGINA NO 
FACEBOOK 

 
LAÍS MODELLI RODRIGUES  

CAROLINE KRAUS LUVIZOTTO  

 

       Este artigo pretende analisar como os movimentos feministas brasileiros utilizam as redes 

sociais online para ampliar seu espaço de atuação e mobilização na sociedade, por meio da 

compreensão de como se dá a atividade do coletivo Marcha das Vadias do Rio de Janeiro na sua 

página do Facebook e como que esse grupo se mobiliza no ambiente online para organizar a sua 

Marcha anual, aqui, especificamente, a 4ª Marcha das Vadias do Rio de Janeiro. Por meio da 

pesquisa exploratória, descritiva e analítica de cunho qualitativo e da metodologia de análise de 

redes sociais na Internet, conclui-se que a rede gerada pelo tema "4ª Marcha das Vadias do Rio de 

Janeiro" foi central e dinâmica entre um público de claras posições feministas, porém fraca e pouco 

abrangente para dialogar com a sociedade em geral. 
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GERENCIAMENTO DE CRISE: ESTUDO DE CASO DA MARCA ADES NAS REDES SOCIAS 
 

THAMIRES DE PAULO FONSECA  

 

       Esse artigo analisou o Gerenciamento de Crise realizado pela equipe de comunicação do suco 

AdeS, fabricado pela Unilever Brasil, tendo como plano de fundo sua Fan Page no Facebook. Em 

março de 2013 a linha de sucos apresentou problemas e tiveram que ser retirados do mercado. 
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IMPACTO DA INTERNET PARA OS MOVIMENTOS SOCIAIS E PARA A ABORDAGEM DA MÍDIA 
TRADICIONAL 

 
LUCAS ARANTES ZANETTI  

CAROLINE KRAUS LUVIZOTTO  

 

       Este artigo busca analisar os impactos que a internet trouxe para os movimentos sociais, tanto 

na sua organização, quanto na sua abordagem midiática, com o intuito de entender a forma de 

atuação das manifestações sociais no novo milênio. Com o advento da internet a grande mídia perde 

seu monopólio, tornando a comunicação mais democrática - apesar de ainda ser segregativa e 

baseada na renda. O estudo foi desenvolvido por meio da pesquisa exploratória, descritiva e 

analítica de cunho qualitativo e os exemplos e objetos de estudo discutidos são as manifestações 

que ocorreram nos últimos anos como o Occupy Wall Street (EUA) e as manifestações brasileiras 

ocorridas no mês de junho de 2013, mostrando sua abordagem pela mídia e o peso que a internet 

teve no desenrolar dos acontecimentos. 
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LEVANTAMENTO E ANÁLISE DA BIBLIOGRAFIA DOS PRINCIPAIS CURSOS DE COMUNICAÇÃO NO 
BRASIL  

 
ROGERIO DO AMARAL  

MARCELA REGINA GUERRER BARRIOS MARINO  

 

       A presente pesquisa teve como objetivo proceder a um levantamento do referencial teórico das 

principais faculdades de Comunicação Social no Brasil e analisar a qualidade e a atualidade desse 

material em relação a algumas disciplinas oferecidas pelos cursos estudados. Para a execução dessa 

proposta, optou-se pelo procedimento quantitativo para o levantamento do referencial teórico e o 

emprego da pesquisa qualitativa na análise do material. Quanto aos resultados encontrados, a 

comparação permitiu verificar que o curso de Comunicação Social da Facopp oferece aos seus 

alunos o mesmo conteúdo oferecido por outras importantes instituições de Comunicação no país. 

Devido a essa atualidade do conteúdo oferecido pela instituição, no que tange a mudança de grade 

do curso da Facopp, as sugestões de mudanças são pequenas e estão atreladas mais a carga horária 

das disciplinas do que ao conteúdo discutido por estas matérias. 
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O STORIFY E O JORNALISMO CIDADÃO NA INTERNET 
 

DANIELE FERREIRA SERIDÓRIO  

CAROLINE KRAUS LUVIZOTTO  

 

       Este estudo pretende compreender os potenciais democráticos e sociais do jornalismo cidadão 

na internet e como o Storify pode servir de ferramenta para atingir este fim. O problema concentra-

se em analisar o uso desta ferramenta por empresas de mídia para verificar a efetiva pluralidade das 

temáticas ou somente um reforço do agendamento que já ocorre nas versões tradicionais da notícia. 

A pesquisa utiliza a metodologia de análise de conteúdo para observar como três empresas 

midiáticas utilizam o Storify: jornal O Estado de São Paulo, jornal Zero Hora e revista Veja. Os 

resultados baseiam-se nas temáticas mais recorrentes que foram dividas em sete categorias: polícia; 

política; cidade; esporte; tecnologia; ciência e mídia. Esta análise permitiu concluir que em relação 

à temática o jornal O Estado de São Paulo foi, entre os veículos analisados, o mais plural, depois o 

jornal Zero Hora, e por fim, a revista Veja. 
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SKOL: DESENVOLVIMENTO E ASCENSÃO DE UMA MARCA REDONDA 
 

ALINE FERNANDA MARTINS DE SOUZA  

LARISSA CREPALDI TRINDADE  

 

       Muito é dito sobre os elementos que compõem uma comunicação eficiente. Na história de uma 

marca, cada decisão deve ser bem pensada e bem implantada para que os resultados correspondam 

às expectativas. Com o intuito de analisar a gestão de marca da Skol, esse trabalho foi desenvolvido 

considerando sua trajetória de sucesso no país, com base em um vídeo da campanha "Churrasco - 

Redondo é Rir da Vida". 
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UMA PERSPECTIVA EDUCOMUNICATIVA ACERCA DA PUBLICIDADE DA MARCA NATURA 
 

MARIANGELA BARBOSA FAZANO AMENDOLA  
LARISSA CREPALDI TRINDADE  

 
       O presente artigo, pretende analisar o vídeo publicitário da campanha institucional "Toda 
relação é um presente" da marca Natura, focalizando em perspectivas analíticas e reflexivas nos 
âmbitos educacional, arquetípico e semiótico. Esta abordagem multidisciplinar revela-se como 
uma importante ferramenta de análise do referido texto midiático, no sentido de extrair 
mensagens implícitas e explícitas que colaboram para o desenvolvimento social, cultural e 
humano, na esfera da educação. 

 


