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MARKETING DE RELACIONAMENTO NAS REDES SOCIAIS  
 

NATHÁLIA PERIN DA SILVA  
MARCELO VINICIUS CRERES ROSA  

 
Diante da atual concorrência de mercado, as empresas precisam idealizar métodos para ofertar 
benefício e exclusividade ao cliente, se associar a ele e desenvolver o marketing de relacionamento. Nas 
redes sociais esse envolvimento tem crescido, pois a opinião de um consumidor influencia outros 
indivíduos e revela experiências com marcas. Por isso as empresas devem estar no ambiente de seus 
clientes e saber a forma correta de comunicar-se com eles. Desta relação entre consumidor, rede social 
e marketing de relacionamento, resulta a necessidade do monitoramento das ações de marketing 
relacionadas à marca. Para isso são utilizadas ferramentas de monitoramento.  O objetivo geral deste 
trabalho é demonstrar que o marketing de relacionamento na rede online pode influenciar a opção dos 
consumidores. O estudo aborda o poder das mídias em promover a marca no ambiente virtual. O 
objetivo específico intenciona esclarecer a importância do monitoramento das redes sociais e trazer a 
conhecimento algumas das principais ferramentas utilizadas para esse fim, como instrumentos 
auxiliadores no processo de prospecção de cliente e posterior planejamento de campanha, processo de 
venda e obtenção de lucro.  O trabalho fundamenta-se em pesquisa bibliográfica e documentos 
disponíveis em biblioteca tradicional e virtual como livros, sites e artigos entre outros documentos. O 
ponto de partida são teorias já exploradas por outros pesquisadores.  Com o monitoramento de uma 
marca nas redes sociais é possível construir um processo que impulsione a marca em seu segmento; 
identificar oportunidades de mercado; detectar novos concorrentes e conhecer suas ações; entender os 
motivos que levam os consumidores a escolher determinado produto/serviço; identificar um diferencial 
para planejar campanhas; fidelizar o cliente; atingir liderança competitiva; corrigir; monitorar uma 
campanha oferecendo números e informações que podem mensurar o retorno do investimento. É 
imprescindível saber o que monitorar e o motivo.   O Marketing de Relacionamento é uma relação de 
longo prazo, focando na satisfação de suas exigências e desenvolvendo intimidade. As redes sociais tem 
sido o ambiente ideal para desenvolver esse relacionamento. O monitoramento proporciona identificar 
os defensores do produto serviço e que merecem o fortalecimento do relacionamento. Os relatórios 
gerados servem como base de dados para extrair informações do cliente e suas preferências e o que 
esperam da marca. Assim é possível definir o planejamento de campanha, as mídias de divulgação e 
analisar as melhores oportunidades para lançamento de produtos e serviços. Essas ações permitem 
maior chance de sucesso à instituição em todas as etapas que envolvem a aquisição de produto e 
serviço; promovendo a satisfação das necessidades do consumidor e então a fidelização deste, atingindo 
a liderança competitiva, disseminação da marca e a otimização do lucro.         
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O VIDEODOCUMENTÁRIO COMO REGISTRO DOS 30 ANOS DE TRABALHO DA LUMEN ET FIDES NO 
ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 
WEVERSON JUNIOR SANTOS DO NASCIMENTO  

THAISA SALLUM BACCO  
RAFAELA SILVA GARBAL  

WESLEY CARLOS MARCELINO MURICI  
 

A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência garante no exercício de seus 
direitos básicos a educação e saúde. Pensando em oferecer esses dois tipos de assistência oferecidas em 
um só lugar, foi crianda em 1987 a Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas - Lumen et 
Fides em Presidente Prudente. Há 30 anos, a instituição oferece atendimento multidisciplinar e 
especializado para o tratamento do transtorno do autismo e das deficiências consideradas múltiplas 
(neuromotora e neuromuscular). Os pesquisadores propõem através do objeto de estudo, a Lumen et 
Fides, documentar a importância de seu trabalho e tratamento na vida de deficientes, através de 
atividades pedagógicas e atendimento na área da saúde. A relevância social do projeto está em 
proporcionar a disseminação de informações sobre a Lumen et Fides e assim revelar, a partir de um 
videodocumentário, o papel da instituição para a sociedade. . Documentar as contribuições da Lumen et 
Fides no atendimento a deficientes com limitações múltiplas e transtorno do espectro do autismo ao 
longo de 30 anos de história. . Traçar um panorama histórico com os principais fatos ocorridos nos 30 
anos de atendimento da Lumen et Fides nas áreas de saúde e educação. . Retratar, por meio de 
videodocumentário, as atividades desenvolvidas pela Lumen no atendimento a deficientes com 
limitações múltiplas e transtorno do espectro do autismo. O estudo utilizou a abordagem qualitativa e, 
como método, o estudo de caso. Os instrumentos de coleta de dados foram: pesquisa bibliográfica, 
pesquisa de campo com entrevistas em profundidade através de roteiro semiaberto e pesquisa e análise 
documental. A análise dos dados foi feita por meio da técnica de triangulação para documentar o 
trabalho realizado pela instituição. Presidente Prudente, segundo o IBGE (2010), conta com uma 
população de 207.610 pessoas, dessas, 43.936 são pessoas com deficiências que têm necessidade de 
atendimentos e, assim, de órgãos e instituições para a habilitação ou reabilitação. Uma delas é a Lumen 
et Fides, seus tratamentos pioneiros na década de 1990, trouxeram a Presidente Prudente recursos 
antes não vistos na região. No caso da equoterapia, técnica na qual a Lumen é pioneira no Brasil como 
centro dentro de uma instituição, desde sua instalação proporciona ao deficiente um atendimento 
especializado e diferenciado, sempre buscando o bem estar através de terapias complementares.  Neste 
estudo, os dados obtidos durante a coleta de resultados foram cruzados e analisados, a fim de 
identificar quais as contribuições da Lumen et Fides no atendimento de deficientes. O 
videodocumentário mostra o valor de uma instituição que oferece apoio a diversas famílias, o que 
muitas vezes não seria encontrado pelos pais. O documentário revela para sociedade um mundo real 
que precisa ser discutido e disseminado, ou seja, a importância da integração da pessoa com 
deficiência.         
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JORNALISMO EMPRESARIAL: IMPLANTAÇÃO DE UM BLOG CORPORATIVO EM UMA INSTITUIÇÃO DO 
SEGUNDO SETOR  

 
BRUNA LEITE DA SILVA  

DARLA FRANCO FREITAS  
MARCOS APARECIDO CLAUDINO JUNIOR  

 
Este presente projeto propõe a criação de um blog corporativo para o Colégio Objetivo (Joaquim 
Murtinho) de Presidente Prudente, com foco no público interno, para que por meio desta mídia consiga-
se perceber qual a sua aplicabilidade e resultado enquanto ferramenta jornalística. O público-alvo deste 
projeto são os estudantes e os pais desses alunos do Colégio Objetivo, pois, de acordo com Vera Moretti 
, diretora da instituição e presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino Básico de 
Presidente Prudente e Região (Sinepe), a escola encontra, cada vez mais, dificuldades para conseguir 
dialogar com estes públicos, muitas vezes em razão da correria diária, que afasta os pais de reuniões 
escolares e atividades extracurriculares, e é cada vez maior o uso de mídias sociais, que torna 
desinteressante aos estudantes do colégio outros meios de informação. Entende-se que na composição 
do público interno, além dos pais dos estudantes e dos próprios alunos, estão pessoas que, de alguma 
forma, fazem parte de uma empresa, seja por meio de um contrato de trabalho com a instituição ou por 
meio de algum tipo de cadastro ou outra relação, seja ela direta ou indireta. Neste trabalho, porém, o 
foco está nos pais e nos alunos, em especial do ensino médio, que de acordo com Moretti é o público 
que mais se afasta de forma gradativa. E a comunicação empresarial voltada ao público interno, por sua 
vez, resulta numa aproximação deste público com a empresa. Objetivo geral Produzir um blog 
corporativo enquanto ferramenta do Jornalismo Empresarial para fortalecimento da identidade 
corporativa da instituição. 2.3.2 Objetivos específicos . Identificar como é a relação comunicativa da 
instituição com seu público interno; . Identificar quais as necessidades comunicativas de Jornalismo 
Empresarial da instituição; . Proporcionar uma interação com o público interno do Colégio Joaquim 
Murtinho (Objetivo) de Presidente Prudente a abordagem qualitativa do tipo exploratória foi o método 
que mais se adequou a proposta desse trabalho. A pesquisa qualitativa tem como foco compreender e 
descrever detalhadamente as situações, com o objetivo de compreender e descrever detalhadamente 
as situações, com o objetivo de compreender os indivíduos. Para que haja contextualização a respeito 
do tema abordado, será preciso fazer uso do recurso de história oral, para ter embasamento teórico 
sobre o objeto de estudo em questão por meio de entrevistas de compreender os indivíduos. Para que 
haja contextualização a respeito do tema abordado, será preciso fazer uso do recurso de história oral, 
para ter embasamento teórico sobre o objeto de estudo em questão por meio de entrevistas.            
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LIVRO-REPORTAGEM: A INFLUÊNCIA DE BERTA LUCIA NA RELIGIOSIDADE POPULAR  
 

TCHIAGO INAGUE RODRIGUES  
ANDRÉ AUGUSTO ORNIZ ESTEVES  
ITAMAR RAMOS BATISTA JUNIOR  

AMANDA CAROLINE MONTEIRO LIMA  
TAINÁ CASSIANA DA CONCEIÇÃO  

ANA CAROLINE NEZI DA SILVA  
DANIEL VIEIRA DE LUCENA SOUZA  

 
Dentro do contexto da religiosidade popular, este projeto extensivo buscará analisar a construção da 
santidade de Berta Lucia, a "santa prudentina", falecida em 1944 em função de uma meningite e cuja 
imagem é até hoje cultuada por aqueles que acreditam em sua capacidade milagreira. O estudo 
resultará na confecção de um livro-reportagem a fim de identificar os discursos que fundamentaram a 
criação deste imaginário e que mantêm o fenômeno imune ao tempo. Discutir, por meio de um livro-
reportagem, a influência da figura de Berta Lucia na religiosidade popular; Retratar a vida de Berta Lucia 
e a popularização da crença em sua imagem em Presidente Prudente e região; Aprofundar os 
conhecimentos sobre a concepção e técnicas do livro-reportagem, bem como do jornalismo literário; 
Produzir um livro-reportagem a partir das informações coletadas. Este projeto extensivo adotará a 
abordagem metodológica de pesquisa qualitativa do tipo exploratória e os métodos escolhidos serão a 
pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. As técnicas adotadas para a coleta de dados consistirão na 
entrevista em profundidade, a história oral e o levantamento documental. Para a análise de dados, 
empregará a triangulação de métodos. A escolha do livro-reportagem levará em consideração o fato 
deste veículo permitir maior riqueza de detalhes, aprofundamento de informações e pesquisa e a 
possibilidade de contar uma história fazendo uso dos recursos literários sem abrir mão do viés 
jornalístico.            
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O BRASIL E A COPA DO MUNDO SOB A ÓTICA JORNALÍSTICA: ANÁLISE DAS REVISTAS GAZETA ESPORTIVA 
E PLACAR  

 
TCHIAGO INAGUE RODRIGUES  
PAULO CESAR TAROCO TARIFA  

FRANCISCO ALVES  
ABRAÃO WYLLAMS ALVES DE FARIAS  

 
Este projeto de pesquisa, de abordagem qualitativa e comparativa, visa analisar as vicissitudes 
jornalísticas existentes entre dois periódicos impressos, Gazeta Esportiva (1950) e Placar (2014). Ambos 
trabalharam e produziram material jornalístico a partir da mesma temática: A derrota do Brasil na Copa 
do Mundo. O estudo buscará comparar e analisar criticamente, a partir dos fundamentos do jornalismo, 
duas reportagens inseridas nas respectivas revistas. Através do auxílio da revisão bibliográfica, visa 
analisar e responder a problemática, que consiste em observar, até que ponto algumas diferenças em 
determinadas apurações e apresentações (texto verbal e não verbal) desses produtos podem interferir 
na opinião e/ou comportamento do público final.  Promover a análise crítica comparativa ao observar as 
vicissitudes referentes às estratégias empregadas pelos jornalistas do corpus selecionado no tocante à 
produção e formação de opinião do leitor; Evidenciar o nível de informação jornalística relevante 
destinada aos leitores; Apresentar para o público, de um modo geral, o(s) fenômeno(s) que interfere no 
conteúdo informativo da reportagem; Analisar os textos verbais e não verbais inseridos nas produções 
jornalísticas. O procedimento, ou o método, escolhido foi o comparativo, pois o trabalho consiste 
basicamente, em uma experimentação indireta, ou seja, expor, a diferença na apresentação do produto 
final jornalístico, a reportagem, entre meios distintos de comunicação impressa, e os reflexos causados 
pelo objeto estudado entre os leitores. Quanto a abordagem, o caminho pré-estabelecido é a 
abordagem qualitativa, pois a pesquisa visa interpretar o fenômeno supracitado, o como, seus porquês, 
em quais circunstâncias a fim de compreender o resultado da equação: revista, sociedade e 
esporte.             
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PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SITE PARA A ASSOCIAÇÃO PRÓ-RANCHARIENSE DE APOIO AO 
TRABALHO DO APRENDIZ  

 
KARIME PERES VILELA  

THALITA CORTEZ OLIVEIRA TRINDADE  
MICHELE DOS SANTOS  

AMANDA ASSUNÇÃO BRITO  
THAIS FERNANDA DA SILVA LUZ  

 
O problema do Trabalho de Conclusão de Curso consiste: De que forma a comunicação interna pode ser 
desenvolvida na Associação Pró-Ranchariense de Apoio ao Trabalho do Aprendiz em Rancharia, região 
de Presidente Prudente? A Associação Pró-Ranchariense de Apoio ao Trabalho do Aprendiz (Aprata) 
iniciou suas atividades no dia primeiro de maio de 1998. O objetivo da organização é capacitar os jovens 
e colocá-los no mercado de trabalho. A instituição foi escolhida para o desenvolvimento desse estudo 
devido à falta de um meio de comunicação digital para o terceiro setor. A justificativa pessoal da 
pesquisa se dá pela inquietação do grupo quanto às formas de comunicação presentes na entidade, 
buscando analisar os acertos e desacertos, compreendendo as expectativas do público-alvo, 
trabalhando a aceitação do site e avaliando a preferência sobre o tom das matérias, além de verificar a 
profundidade dos temas abordados. Mesclando Jornalismo Online e Empresarial, este TCC contribui 
para a construção da futura carreira das integrantes. No âmbito acadêmico reforça e atualiza o estudo 
para esclarecer a relação da comunicação entre o terceiro setor e o Jornalismo Empresarial, 
proporcionando a experiência na atuação de novas ferramentas do webjornalismo, desde o 
planejamento das matérias até a implantação de um site. A justificativa social parte da concepção que 
as empresas desse setor oferecem melhor qualidade de vida à sociedade civil. A contribuição deste 
trabalho se aplica na difusão da comunicação na Aprata, sendo notória a necessidade e importância de 
uma instituição do terceiro setor disponibilizar alguma forma de comunicação que mostre que a mesma 
se preocupa com o fluxo informacional. O objetivo geral do projeto é aplicar estratégias do Jornalismo 
Empresarial e do Webjornalismo para melhorar o relacionamento da instituição principalmente com o 
público interno. Já os objetivos específicos são aplicar os conhecimentos teóricos e práticos do 
Jornalismo Empresarial com o terceiro setor, vivenciando o que ocorre dentro da entidade para 
solucionar os problemas. Dessa forma, estabelece o relacionamento com o público-alvo no intuito de 
definir conteúdo e as melhores estratégias para divulgação da mensagem jornalística utilizando as 
ferramentas do Webjornalismo, que possibilitam aos acadêmicos o planejamento e implantação de um 
site jornalístico no terceiro setor, beneficiando a Aprata. O projeto de extensão é de natureza 
qualitativa. Dentre os variados tipos de pesquisa utiliza-se o estudo de caso e emprega-se a observação 
sistemática com frequência regular. A coleta de dados utiliza-se por meio de instrumentos e técnicas, 
como entrevista semiestruturada, pesquisa bibliográfica e análise documental. Já a análise dos 
resultados é por triangulação.       Pró-reitoria de Extensão e Ação Comunitária da Universidade do Oeste 
Paulista - Unoeste     
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PRODUÇÃO DE PROGRAMAS PILOTO SOBRE O FUTEBOL AMADOR DE PRESIDENTE PRUDENTE PARA 
UMA WEB RÁDIO  

 
RENATO FERNANDES CAMPANARI  

MATHEUS FELIZARDO GOMES  
FRANCISCO ALEXANDRE GONÇALVES CARVALHO  

CÉSAR AUGUSTO FRANKLIN  
 

Problema Como o webjornalismo pode ser utilizado para realizar ampla cobertura sobre assuntos 
relacionados ao Campeonato de Futebol Amador de Presidente Prudente? Justificativa O grupo justifica 
este trabalho primeiro pelo viés social. O campeonato amador é uma paixão prudentina, mas tem pouco 
destaque na mídia local. Com a veiculação do programa, a intenção é que as informações sobre o 
campeonato sejam mais difundidas para os apreciadores da categoria. Já no fator acadêmico, o grupo 
visa colocar em prática os conhecimentos jornalísticos adquiridos ao longo do curso, compreender os 
processos de produção jornalística na internet e também contribuir para as pesquisas sobre 
webjornalismo esportivo no rádio. No âmbito pessoal, o trabalho se justifica pelo interesse e maior 
afinidade que os pesquisadores têm com o rádio, a paixão que os mesmos nutrem pelo esporte e 
também pela possibilidade de agregar experiência nas áreas em que desejam seguir carreira 
profissional. Objetivo geral Produzir um programa jornalístico em uma webradio a fim de realizar a 
cobertura de assuntos relacionados ao Campeonato de Futebol Amador de Presidente Prudente. 
Objetivos específicos ? Entender o processo de produção de um programa jornalístico para uma 
webradio; ? como tratar assuntos esportivos por meio do jornalismo; ? formatar um modelo de 
programa-piloto próprio para futebol amador; ? produzir uma série de programas sobre o assunto. Para 
a realização deste trabalho, o grupo aplicou a abordagem qualitativa. Conforme Goldenberg (2009), esta 
é definida como oposta à pesquisa quantitativa, porque os dados nesta vertente não são sistematizados, 
o que faz o pesquisador trabalhar o material coletado de maneira flexível. Já o tipo de pesquisa, será o 
exploratório. Para Gil (2008), a variável tem como objetivo principal, trazer à luz conceitos e ideias, 
visando problemas com maior definição e hipóteses para estudos futuros. Outro procedimento desta 
pesquisa é o método comparativo. De acordo com Gil (2008), este "procede pela investigação de 
indivíduos, classes, fenômenos, com vistas a ressaltar as diferenças e similaridades entre eles".            
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PROJETO VIRA GALO  
 

MARCELO MARINI PERPETUA  
MAIARA DOMINGOS LOURENÇÃO  

MARIANA FERREIRA ANDRADE  
BRUNA ALVES STOCCO  

GEOVANNA SANTOS DE SOUZA  
ALEXANDRE LUCAS BAVARESCO MACEDO  

LORENA ALBUQUERQUE GONÇALVES GALDINO  
HAROLDO OLIVEIRA FELIPE  

MARCELA REGINA GUERRER BARRIOS MARINO  
RENATO PANDUR MARIA  

FERNANDA SUTKUS DE OLIVEIRA MELLO  
MATHEUS MONTEIRO DE LIMA  

 
O projeto Vira Galo foi elaborado com o objetivo de proporcionar imersão dos alunos de Publicidade e 
Propaganda da FACOPP em um problema, para que cada agência experimental vivenciasse a construção 
de estratégias comunicacionais. A metodologia ativa foi adotada neste projeto e a utilizada nesta 
proposta, foi a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), com o suporte da Abordagem CCS 
(Construcionista, Contextualizada e Significativa), para proporcionar uma aprendizagem mais eficiente. 
Com os resultados o marketing de relacionamento foi planejado para criar fidelidade com o público 
intermediário e final. Através de pesquisa a agência experimental realizou um planejamento de 
marketing e consequentemente hipóteses para a solução dos problemas apontados. As estratégias 
utilizadas foram: criação de caixa de sugestões, implantação de CRM, folder informativo para público 
intermediário, e-mail marketing, seguro chuva e utilização de mídia indoor. Fidelização do público 
intermediário e final; Aumentar a frequência do público Prudentino e região ao parque; Levantamento 
bibliográfico em livros sobre o tema: Marketing de relacionamento, aplicação de questionários com 
entrevistas fechadas e levantamento de dados primários.             
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PROJETO VIRA GALO: METODOLOGIA ATIVA COMO PROPOSTA INTERDISCIPLINAR EM BUSCA DE 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS  

 
MARIANGELA BARBOSA FAZANO AMENDOLA  

FERNANDA SUTKUS DE OLIVEIRA MELLO  
MARCELA REGINA GUERRER BARRIOS MARINO  

MATHEUS MONTEIRO DE LIMA  
 

O Projeto Vira Galo, que é uma iniciativa da Faculdade de Publicidade e Propaganda da UNOESTE, visa o 
aprimoramento das funções básicas de ensinar e aprender, por meio de metodologias ativas que é um 
complemento necessário às propostas de reorganização curricular em curso. O nome do projeto é Vira 
Galo, pois segundo o senso comum, o símbolo do galo representa o comunicador há várias décadas por 
ser o grande propagandista do raiar do dia, a proposta de projeto é fazer o estudante "virar galo", com 
suas iniciativas e com as aprendizagens ativas. Neste projeto, pretende-se focalizar nos processos que 
ocorrem na sala de aula e nas relações professor-aluno, partindo de reflexões sobre as metodologias 
que têm sido aplicadas nesse processo e em como as metodologias ativas podem contribuir para elevar 
a eficiência e eficácia da aprendizagem no contexto da educação profissional. A missão do Projeto Vira 
Galo é proporcionar a imersão dos discentes em uma situação problema, para que cada agência 
experimental, vivencie a construção de estratégias comunicacionais na prática mercadológica. Assim, foi 
necessário detectar problemas no Parque Aquático, que fossem passíveis de serem solucionados, de 
forma criativa e inusitada. A finalidade do projeto Vira Galo é fomentar uma gestão colaborativa entre 
os discentes e docentes envolvidos, demonstrando que é possível o trabalho integrado. As ações 
oferecidas pelo Projeto Vira Galo serão experimentais e estarão na esfera de Ações Experimentais, 
portanto, não há contrato firmado, mas há propostas de implantação, para tanto ele será cadastrado 
como projeto de Extensão Institucional. O objetivo deste projeto foi aplicar a metodologias da 
aprendizagem baseada em projetos em busca de práticas pedagógicas inovadoras que possam 
contribuir para a construção de um ambiente de aprendizagem diferenciado, visando ao trabalho 
colaborativo, com o envolvimento mútuo entre docentes e estudantes, no contexto do 7º termo em um 
curso de Publicidade e Propaganda. Foram utilizadas Metodologias ativas com foco em aprendizagem 
baseada em projetos, essa estratégia de ensino e aprendizagem requer dos Estudantes a seleção, 
organização, e a capacidade de relacionar e interpretar dados e informações cujos resultados 
fundamentem decisões frente à situação-problema proposta. Ela pressupõe o enfrentamento e, se 
possível, a resolução de um obstáculo previamente identificado pelos estudantes. Na situações-
problema, o estudante, necessariamente, envolve-se em um processo de reflexão e de tomada de 
decisões culminando no estabelecimento de um algoritmo, isto é, em uma determinada sequência de 
passos ou etapas a serem seguidas. É uma situação que um sujeito ou um grupo quer ou precisa 
resolver e para a qual não dispõe de um caminho rápido e direto que leve a solução.        Não há. 
Número de protocolo PROEXT: 06204/2017     
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UNIDADE PRISIONAL: DA REALIDADE FÁTICA À REALIDADE MIDIÁTICA  
 

LAÍS BENTO PICHOLARI  
SILVIA ALINE SILVA FERREIRA  

MUNIR JORGE FELÍCIO  
 

A presente pesquisa pretende demonstrar se e como estão interconectadas a realidade fática com a 
realidade midiática, analisando de que maneira as informações sobre a unidade prisional atinge a 
população regional. Diariamente, a engrenagem midiática lança notícias com o objetivo de construir a 
realidade social, da qual faz parte a unidade prisional. No universo da comunicação social há que se 
diferenciar a realidade fática da midiática, sendo que a primeira se encontra no mundo concreto e a 
segunda no mundo abstrato. É importante ressaltar que ambas compõem a expansão da antroposfera, 
como duas condições básicas e fundamentais de toda vida humana. Ou seja, o ser humano evolui, 
ontologicamente, por suas ações laborais e por seus relacionamentos sociais intermediados pela 
comunicação. Para interpretar esse conjunto de ações e objetos materiais e imateriais o indivíduo cria 
suas próprias representações e as comunica por meio de um sistema correlativo de noções com as quais 
pretende se orientar no mundo. Essas razões ampliam a compreensão de que a comunicação social se 
constitui num sistema autopoiético. Um sistema que se auto reproduz por causa do desenvolvimento 
humano, e, simultaneamente, por proporcionar a ininterrupta produção cultural, já que não há vida 
humana sem comunicação. Dentro desse cenário, essa pesquisa almeja discutir a conexão entre 
comunicação e ideologia, debatendo as razões e os motivos da união das duas realidades próprias do 
mundo do comunicador: a fática e a midiática. As reflexões serão proporcionadas pela análise das 
matérias que tratam do desenvolvimento e das particularidades do trabalho do comunicólogo e foram 
publicadas em um periódico de alcance regional. Os debates, as discussões e as reflexões serão 
impulsionadas pela leitura das análises de teóricos como Bordenave (1982); Fiorin (2007); Eagleton 
(1997) e Chauí (2004), entre outros, retirando dessas contribuições significações, justificativas e 
interpretações com as quais compreender a construção da unidade prisional como criação da realidade 
midiática. Como diferenciar a unidade prisional fática da unidade prisional midiática? É possível 
estabelecer uma relação recíproca entre elas? Pretende-se, portanto, provocar um debate a respeito da 
importância das funções imprescindíveis da futura comunicóloga como construtora da realidade 
social. OBJETIVO GERAL Demonstrar se e como estão interconectadas realidade fática com a realidade 
midiática. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: . Discutirsobre a comunicaçãosocialcomoextensão do serhumano e 
sua importância como geradora de cultura; . Verificar as condições históricas de produção de 
sentidosnosmateriais publicados sobre as unidades prisionais; . Analisar e interpretar as notícias sobre 
as unidades prisionais vinculadas na mídia regional;             
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ENCONTROS FACOPPIANOS DE ESTUDO  
 

LAÍS BENTO PICHOLARI  
 

A monitoria como prática de ensino nas faculdades tem papel importante na vida acadêmica dos alunos 
envolvidos, tanto monitores quanto monitorados, e, também, para os docentes das disciplinas, que a 
tem como um auxílio à sua disciplina. Desse modo, os encontros para discussão, exposição e análises do 
conteúdo de disciplinas pertencentes aos cursos de Comunicação Social na Facopp foi realizado pelas 
alunas Laís Bento Picholari e Larissa Oliveira, publicidade e propaganda, e, jornalismo. Para que os 
encontros ocorressem de maneira organizada e efetiva foi necessário uma pesquisa de quais disciplinas 
os alunos tinham mais dificuldade e quais se interessavam em participar. Assim, após a análise dessas 
respostas e a afinidade das alunas com as disciplinas solicitadas identificou-se a necessidade da 
realização das monitorias. Elas ocorrem com base no conteúdo solicitado pelo professor da matéria e o 
tempo de explanação foi divido e articulado por ambas, para que os monitorados pudessem 
compreender o exposto de modo mais claro e conciso, fazendo com que saíssem sem quaisquer dúvidas 
e melhor preparados para que realizassem a prova da disciplina após terem a experiência de uma nova 
didática. Já para as alunas, foi fundamental para que pudessem por em prática a paixão por ensinar. 
Além de estarem revisando o conteúdo aprendido e tendo a oportunidade de fazer novas análises e 
propondo uma maior interação entre o monitorado, as monitoras e a disciplina. Desse modo, foi de 
grande valia para os facoppianos que participaram das monitorias realizadas em 2017. Assim como ser 
complementar no processo de ensino, propondo novas experiências e didáticas. OBJETIVO GERAL 
Auxiliar no aprendizado das disciplinas nos cursos de Comunicação Social. Objetivos específicos Expor o 
conteúdo aprendido e solicitado na prova da matéria a ser estudada; Tirar as dúvidas dos alunos em 
relação às matérias; Proporcionar uma outra didática da disciplina.     A monitoria como prática 
acadêmica é essencial para o processo de ensino/ aprendizagem. De modo que possibilita aos 
participantes um ganho significativo devido as trocas de conhecimento nos encontros 
realizados.     Encontro para discussão, exposição e análises do conteúdo de disciplinas pertencentes aos 
cursos de Comunicação Social na Facopp.    
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PROJETO CURTA SEMIÓTICA  
 

MARIANGELA BARBOSA FAZANO AMENDOLA  
 

O Projeto Curta Semiótica é uma proposta oriunda do ensino, pois nasce de uma estratégia pedagógica 
das disciplinas Semiótica do curso de Publicidade e Propaganda e Semiótica aplicada ao Design, do curso 
Superior de Tecnologia em Design Gráfico. As teorias de aprendizagem aplicadas às tecnologias vêm 
sofrendo alterações ao longo do tempo, tornando-se as tecnologias perspetivadas como ferramentas 
cognitivas e elementos essenciais na construção de saberes, pois envolvem ativamente os alunos na 
criação de conhecimento resultante da sua compreensão e concepção da informação, permitindo 
negociar significados de forma colaborativa. Partindo destes pressupostos, a proposta do projeto Curta 
Semiótica é integrar os discentes em ambientes digitais, produzindo narrativas digitais que traduzam em 
linguagem coerente aos novos meios digitais. Objetivos gerais Apresentar uma proposta pedagógica 
aplicada nas discip´linas de Semiótica, nos cursos de Design e Publicidade, que desvenda-se em uma 
nova maneira de expressar conteúdos complexos, traduzindo-os em narrativas digitais. Objetivos 
específicos Produzir de maneira criativa e divertida a criação e contação de histórias contribuindo para a 
formação mercadológica e social na utilização das tecnologias em sala de aula.    Como produto final os 
alunos produzem uma narrativa digital. Os aspectos avaliativos da atividade são evidenciados pelo 
planejamento do grupo, sua interação na execução das etapas e a incorporação do uso das tecnologias 
na prática pedagógica. As produções são postadas em Canal do Youtube intitulado: "Curta 
Semiótica".    NÃO HÁ. A metodologia ativa aplicada é a narrativa digital que consiste na criação e 
contação de histórias a partir do uso das tecnologias. A metodologia abre espaço e desenvolve 
competências para que os alunos busquem novas formas de utilizar a tecnologia em sala de aula fugindo 
do modelo tradicional e adequando-se aos seus interesses.    
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PROJETO VIRA GALO - COMUNICAÇÃO EXTERNA E EXTENSIVA  

 
CHRISTIAN KIYOSHI NISHIZIMA  

RICHARD JIM ANDERSON BORGES  
JOYCE EVANGELISTA DOS SANTOS  

BRUNO ALVES ESTEVAM  
HAROLDO OLIVEIRA FELIPE  

MARCELA REGINA GUERRER BARRIOS MARINO  
RENATO PANDUR MARIA  

FERNANDA SUTKUS DE OLIVEIRA MELLO  
MARIANGELA BARBOSA FAZANO AMENDOLA  

MATHEUS MONTEIRO DE LIMA  
LORENA ALBUQUERQUE GONÇALVES GALDINO  

ALEXANDRE LUCAS BAVARESCO MACEDO  
 

O projeto Vira Galo foi elaborado com o objetivo de proporcionar imersão dos alunos de publicidade e 
propaganda da Facopp em um problema para que cada agência experimental vivenciasse a construção 
de estratégias comunicacionais. A metodologia ativa foi adotada neste projeto e a utilizada nessa 
proposta, foi a aprendizagem baseada em projetos (ABP), com o suporte da abordagem CCS 
(Construcionista, Contextualizada e Significativa), para proporcionar uma aprendizagem mais eficiente. 
O tema sugerido para a composição foi a produção de duas campanhas para mídias externas no qual o 
grupo de trabalho abordou um planejamento de comunicação para uma campanha institucional e uma 
campanha sazonal de férias. As diretrizes para a produção foram transmitidas no ensino de técnicas e 
características compositivas de cada área, seguindo o briefing, as pesquisas secundárias, o planejamento 
da campanha institucional, o planejamento de mídia e a produção prática das peças. Fizeram parte 
deste processo, discussões e reuniões individuais e em grupo de alunos em torno do tema para a 
implementação do trabalho e desenvolvimento de uma campanha Institucional para o Parque Aquático 
da Cidade das Crianças.  Este projeto objetiva o estudo do processo de um planejamento prático de 
duas campanha para mídias externas e extensivas, o projeto também mostra as etapas e as fases de 
produção, com os princípios básico que levam à criatividade. O resultado são duas campanhas 
publicitárias, para os meios de Outdoor e Rádio, e a utilização de ações pontuais com promotoras e 
material impresso.     Este projeto visa por meio da ferramenta propaganda, propor um planejamento de 
comunicação externa para realizar a criação da imagem de uma marca perante o público de Presidente 
Prudente que atualmente ou não conhece, ou não costuma frequentar o parque aquático. Para isso, 
utilizaremos mídias externas como Outdoor, e mídias tradicionais como o Rádio, pois são mídias de 
massa, com grande impacto na cidade e região, para transmitir a mensagem.     Não há A discussão do 
projeto é a falta de investimentos em comunicação externa, e a falta de posicionamento do parque 
perante o público, bem como o reposicionamento do parque, e a sugestão de duas campanhas, uma 
institucional e outra sazonal, para mídias externas e extensivas. O tema sugerido permite trabalhar 
várias vertentes do problema, desenvolvendo duas campanhas, uma institucional com duração de um 
ano, utilizando as mídias de outdoor e de rádio com grande impacto na massa para reposicionar o 
parque aquático perante o público, e outra sazonal, para o período de férias com uma mensagem 
promocional, para criar fluxo no parque aquático com duração de 3 meses, utilizando as mídias de rádio, 
outdoor e ações pontuais com promotoras e distribuição de panfletos.     
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PROJETO VIRA GALO: DESENVOLVIMENTO DE ENDOMARKETING PARA FUNCIONÁRIOS E 
COLABORADORES DE UM PARQUE AQUÁTICO.  

 
MOARA ALVES PEREIRA SANTOS  

BRUNO EDUARDO MARQUES SOLIS  
HAROLDO OLIVEIRA FELIPE  

MARCELA REGINA GUERRER BARRIOS MARINO  
RENATO PANDUR MARIA  

FERNANDA SUTKUS DE OLIVEIRA MELLO  
MARIANGELA BARBOSA FAZANO AMENDOLA  

MATHEUS MONTEIRO DE LIMA  
LORENA ALBUQUERQUE GONÇALVES GALDINO  

ALEXANDRE LUCAS BAVARESCO MACEDO  
 

O projeto Vira Galo foi elaborado com objetivo de proporcionar imersão dos alunos de Publicidade e 
Propaganda da FACOPP em um problema, para que cada agência experimental vivenciasse a construção 
de estratégias comunicacionais. A metodologia ativa foi adotada neste projeto e a utilizada nesta 
proposta, foi a aprendizagem baseada em projetos(ABP), com o suporte da abordagem 
CCS(Construcionalista, contextualizada e significativa),para proporcionar uma aprendizagem mais 
eficiente. A agência experimental Adapt teve como objetivo geral desenvolver pertencimento e 
engajamento aos funcionarios e colaboradores do parque. O tema abordado para desenvolvimento no 
projeto da agência no parque foi o endomarketing.    Conclui-se que o projeto realizado pela Agência 
Adapt proporciona a aplicação da aprendizagem atribuída durante todo o período do curso de 
Publicidade e Propaganda da FACOPP, através de uma metodologia inovadora aplicada pelo corpo 
docente, foi possível a realização de metodologia ativa, com orientações que proporcionaram a busca 
de conhecimento e desenvolvimento de raciocínio rápido por parte dos alunos, como também sua 
autonomia. O projeto foi capaz de atribuir competência aos alunos nas áreas abordadas e uma nova 
forma metodologia didática desenvolvida pelo corpo docente. No projeto, a Agência Adapt chegou a 
resoluções para todos os problemas detectados no endomarketing, desenvolvendo soluções criativas e 
inovadoras para o parque. A finalidade da metodologia então, chegou a um sucesso, pois o que 
interessa a ela é o processo e não o resultado.    Não há O projeto da agência Adapat toma como 
vertente de objetivo, comunicação, pertencimento e benefício, onde seriam trabalhados os pilares de 
uma construção de valor aos colaboradores e funcionários e resolução de problemas internos de 
comunicação.    
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PROJETO VIRA GALO: EVENTOS  
 

GABRIEL ERRAN SANTANA  
HAROLDO OLIVEIRA FELIPE  

MARCELA REGINA GUERRER BARRIOS MARINO  
FERNANDA SUTKUS DE OLIVEIRA MELLO  

MARIANGELA BARBOSA FAZANO AMENDOLA  
MATHEUS MONTEIRO DE LIMA  

 
O Projeto Vira Galo foi elaborado com o objetivo de proporcionar imersão dos alunos de Publicidade e 
Propaganda da FACOPP em um problema, para que cada agência experimental vivenciasse a construção 
de estratégias comunicacionais. A Metodologia Ativa foi adotada neste projeto e utilizada nesta 
proposta, foi a aprendizagem baseada em projetos (APP), com o suporte da abordagem CCS 
(Construcionista, Contextualizada e Significativa), para proporcionar uma aprendizagem mais eficiente. 
Este projeto justifica-se por contribuir diretamente com propostas e estratégias de comunicação e 
marketing, para a situação problema escolhida, o complexo do Parque Aquático da Cidade da 
Criança.Este projeto ofereceu ao complexo do parque aquático atendido, uma proposta estratégica de 
planejamento de evento, para promover relacionamento e gerar maior atratividade ao local. Traçamos 
os seguintes objetivos para este estudo: aumentar o fluxo do Parque; aumentar lucratividade; melhorar 
a interação com o público; reforçar o posicionamento trabalhado na comunicação.    Foi possível 
concluir que o Parque não oferecia atrações suficientes para o público, não apenas em questão de 
brinquedos, mas de eventos propriamente ditos. Foi assim que decidimos realizar o planejamento da 
área de eventos, com base nas pesquisas realizadas pelos grupos de mídia da sala, definimos que o 
mote dos eventos seria atrações. As mesmas visam sanar a falta de interatividade que o parque oferece, 
trazendo uma experiência imersiva para o púbico, dando a este, momentos inesquecíveis que possam 
motivar a volta ao Parque.    Não há. A escolha do parque aquático como objeto de estudo foi motivada 
na carência de comunicação que o complexo passa atualmente. Apesar de ser uma das maiores atrações 
públicas que Presidente Prudente oferece, com um enorme potencial turístico, o local é pouco 
frequentado pelos próprios moradores da cidade. Isso devido a mitos que rondam sobre a sua qualidade 
estrutural, além da ideia que os moradores tem de que o parque deveria ser gratuito. O projeto visa a 
melhoria na atratividade na promoção de eventos específicos que gerem um aumento do fluxo de 
pessoas, assim como seu alcance de comunicação para que o parque atinja mais públicos, eficiência e 
fixação de uma boa imagem, principalmente no povo Prudentino. Foram criados personagens com 
características individuais como o aventureiro, a inteligente, a esperta, entre outros, para motivar o 
relacionamento com o público nas ações dos eventos. Os eventos programados percorreram as 
sazonalidades de dia das crianças, carnaval e férias, onde várias atrações como acqua ball, espaço de 
jogos, dança dos personagens (mascotes), brincadeiras monitoradas para as crianças, painel interativo 
para fotos. Estas ações são parte integrante do grande projeto proporcionado ao parque aquático, o 
qual contempla outras modalidades pertencentes às esferas do marketing e da comunicação.    
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PROJETO VIRA GALO: PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PARA UM PARQUE AQUÁTICO  
 

VINICIO GERALDO DE CARVALHO  
HAROLDO OLIVEIRA FELIPE  

MARCELA REGINA GUERRER BARRIOS MARINO  
FERNANDA SUTKUS DE OLIVEIRA MELLO  

MARIANGELA BARBOSA FAZANO AMENDOLA  
MATHEUS MONTEIRO DE LIMA  

ÉRICA RODRIGUES  
RICHARD RAFAEL LUCIANO  

FLÁVIO CHEVBOTAR DE SOUZA  
JEOVANNA GONÇALVES DOS SANTOS  

RAFAEL DIAS DA SILVA  
 

O projeto Vira Galo foi elaborado com objetivo de proporcionar imersão dos alunos de Publicidade e 
Propaganda da FACOPP em um problema, para que cada agência experimental vivenciasse a construção 
de estratégias comunicacionais. A metodologia ativa foi adotada nesse projeto e a utilizada nesse 
projeto, foi a aprendizagem baseada em projetos (APP), com o suporte da abordagem CCS 
(construcionalista, contextualizada e significativa), para proporcionar uma aprendizagem mais eficiente. 
Nosso grupo buscou nesse projeto trabalhar a comunicação do Parque Aquático da Cidade da Criança na 
plataforma digital, tendo em vista ser atualmente um dos meios mais promissores para dedicar os 
esforços de comunicação com o público. Buscamos trabalhar a linguagem adequada e direcionada ao 
público do parque, visando melhorar a visibilidade do parque bem como a percepção do público local 
para com o Parque Aquático da Cidade das Crianças. O projeto consistiu em propor soluções a respeito 
da Comunicação Online do Parque Aquático da Cidade da Criança. Nosso grupo buscou a maneira mais 
adequada para desenvolver essa comunicação online. Diagnosticamos as ferramentas mais eficientes e 
as táticas para a realização de cada estratégia com base nas características do cliente e fatores como o 
ambiente em que está inserido, contexto social, comunicações realizadas e situações adversas.     Neste 
trabalho, experienciamos uma situação problema em que um cliente carece dos serviços de uma 
agência de publicidade para identificar e solucionar problemas de comunicação. Trabalho este que 
contribuiu com o aprendizado em sala de aula ao longo do tempo, e que embora de cunho acadêmico 
procuramos formular um trabalho profissional, tal como os serviços de uma agência de 
publicidade.    Não há. Baseado na hipótese de uma comunicação real para o Parque Aquático com base 
na identificação de problemas e possíveis soluções, soluções estas voltadas para a comunicação na 
plataforma digital que foi a área designada ao grupo. Desenvolvemos um plano de comunicação para as 
redes sociais e ferramentas para conseguirmos impactar o público final do parque propondo uma 
linguagem e visual adequado que contemplasse o parque suas necessidades de comunicação. Gerando 
possíveis resultados e retorno financeiro.    
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PROJETO VIRA GALO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SITUAÇÃO PROBLEMA "PREÇO E PRODUTO"  

 
CLAUDIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA  

GABRIELLY PEREIRA DOS SANTOS  
MARIANGELA BARBOSA FAZANO AMENDOLA  

HAROLDO OLIVEIRA FELIPE  
MARCELA REGINA GUERRER BARRIOS MARINO  

FERNANDA SUTKUS DE OLIVEIRA MELLO  
MATHEUS MONTEIRO DE LIMA  

ALEXANDRE LUCAS BAVARESCO MACEDO  
LORENA ALBUQUERQUE GONÇALVES GALDINO  

RENATO PANDUR MARIA  
 

O Projeto Vira Galo foi elaborado com o objetivo de proporcionar imersão dos alunos de Publicidade e 
Propaganda da Facopp em um problema, para que cada agência experimental vivenciasse a construção 
de estratégias comunicacionais. A Metodologia ativa foi adotada neste projeto e a utilizada nesta 
proposta, foi a aprendizagem baseada em projeto (APP), com o suporte da abordagem CCS 
(Construcionista contextualizada e significativa), para proporcionar uma aprendizagem mais eficiente. O 
presente trabalho é resultado da imersão da Agência Experimental no Parque Aquático da Cidade da 
Criança. Responsável pelo planejamento estratégico da situação problema "Preço e Produtos" do 
parque, o grupo determinou objetivos, estratégias e táticas mercadológicas. A agência experimental 
criou combos promocionais, facilidade no pagamento, produtos personalizados para eventos, entre 
outros atrativos, que, em conjunto, contribuíram para o posicionamento do parque promovendo maior 
atratividade.  Os objetivos mercadológicos propostos para a execução das estratégias de precificação e 
produto foram: redução de filas; aumentar o público no meio da semana; aumentar a rotatividade de 
pessoas durante o dia; introduzir uma conveniência; introduzir produtos de lembrança de marca; 
oferecer combos promocionais para determinados grupos (grupos estes no qual não tem acesso a meia 
entrada, não são estudantes, nem aposentados, nem crianças); induzir o cliente a comprar na loja do 
parque; oferecer possibilidade de parcelamento.    Com todo o planejamento estratégico apresentado, 
visamos o aumento de público no parque, atração de novos públicos, maximização dos lucros, geração 
de novas fontes de renda e aproximação do cliente com a empresa.      Estratégia: Oferecer possibilidade 
de compra do passaporte do parque pela internet. Tática: dar desconto no preço do ingresso em vendas 
online para incentivar os usuários a comprar antecipadamente. Estratégia: introduzir a Quarta 
Promocional. Tática: preço atrativo para incentivar os usuários a aproveitarem também o começo da 
semana no parque. Estratégia: horário programado. Tática: possibilidade de pagar por duas horas e 
meia no parque (com tolerância de dez minutos a mais). Estratégias: comercializar produtos que tragam 
renda e benefícios ao parque e fazer com que os clientes levem a marca da empresa para casa. Tática: 
criar uma conveniência dentro do parque. Estratégia: criação de combos/pacotes promocionais. Tática: 
preços atrativos e descontos na loja do parque como brinde. Estratégia: descontos em porcentagem na 
compra dos combos promocionais. Tática: descontos que variam de 10 a 30% para atrair o público a 
conhecer os produtos da loja. Estratégia: possibilidade de parcelamento na compra dos ingressos. 
Tática: compra presencial (no parque) = dinheiro e cartão (débito ou crédito a vista); compra online = 
boleto bancário ou cartão, com possibilidade de parcelamento no cartão nas compras acima de R$ 
100,00, em até 4 vezes.     
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O projeto Vira Galo foi elaborado com o objetivo de proporcionar imersão dos alunos de Publicidade e 
Propaganda da FACOPP em um problema, para que cada agência experimental vivenciasse a construção 
de estratégias comunicacionais. A metodologia ativa foi adotada neste projeto e a utilizada nesta 
proposta, foi a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), com o suporte da Abordagem CCS 
(Construcionista, Contextualizada e Significativa), para proporcionar uma aprendizagem mais eficiente. 
O problema observado foi sobre a questão de pertencimento de um parque aquático da cidade de 
Presidente Prudente, foram obtidas informações sobre o pertencimento por meio de dados 
demográficos do complexo. O objetivo é fazer com que o público prudentino se sinta pertencido não só 
ao Parque Aquático, mas também ao complexo Cidade da Criança.     Com o objetivo de atrair o público 
prudentino para o Complexo Turístico Cidade da Criança, definimos estratégias pensando no nosso 
público em um ciclo de vida, desde as primeiras fases da vida até a fase adulta, gerando assim um 
sentimento de pertencimento e carinho com o Complexo. Para isso, definimos nossas mídias pela cidade 
de Presidente Prudente, onde nosso target possa receber essa mensagem com uma certa frequência, e 
pensando em como o público pode se engajar com a Cidade da Criança.     Por meio dos dados definidos, 
a agência experimental fez um plano de comunicação sob o viés das estratégias oriundas do Marketing e 
da Comunicação. As estratégias definidas para solucionar os problemas de pertencimento do parque 
foram: Vídeo publicitário, Cartilha educacional, mobiliário urbano, post para Facebook, aplicativo para 
celular, busdoor e rota do transporte para o parque.    
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PELO RESGATE DE UM ENVELHECER SEM ESTIGMAS  
 

CÉSAR AUGUSTO SAMPAIO  
 

       A finalidade desse artigo foi mostrar o idadismo e o papel das mídias de comunicação como 
promotoras de um envelhecimento com mais cidadania e menos preconceito contra os idosos. A partir 
dos discursos midiáticos, constatou-se que estes ainda são muito pautados na cultura da juventude. O 
que acaba acarretando no meio social uma "repulsão psicológica" por tudo que lembre decrepitude e 
mortalidade. Assim, todo o conhecimento do idoso bem como suas crenças, opiniões, ideologias, 
anseios e habilidades não costumam ser valorizados. Deve-se, portanto, desconstruir certos mitos e 
ideias ultrapassadas dessa fase da vida que insistem em habitar o imaginário popular. Para isso, as 
mídias de comunicação precisam estar mais engajadas nesse propósito, levando em consideração 
sobretudo as recomendações do Estatuto do Idoso e da Política Nacional do Idoso. 
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       O presente artigo busca refletir sobre o processo de produção de um videodocumentário como 
fonte histórica e ferramenta de suporte à fixação da memória de um local, mais especificamente do 
bairro rural Sete Copas, localizado no município de Indiana, na região Oeste do Estado de São Paulo. 
Para tal, optou-se pela pesquisa de natureza qualitativa, com o delineamento de estudo de caso, e os 
métodos histórico e história oral. Como instrumentos de coleta de dados, adotou-se a pesquisa 
bibliográfica, pesquisa e análise documental e entrevista em profundidade. Para a análise dos dados 
obtidos foi determinada a técnica de triangulação. Os resultados foram a compreensão dos processos 
de produção do videodocumentário, bem como suas técnicas e ferramentas. Concluiu-se que o mesmo 
funciona como instrumento de fixação da memória de um local, no caso do objeto de estudo desse 
artigo o Sete Copas Futebol Clube, bem como o bairro homônimo. 

 


