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“E-book” analisa como os métodos do “design” contribuem
com o processo de criação do texto jornalístico e publicitário
REPRODUÇÃO

ELVIS GOMES
“

C

omo métodos de ‘design’
contribuem com a escrita e
como gerar alternativas para
o processo criativo do texto jornalístico e publicitário?” Foi buscando responder a estas indagações
que a professora Daniela Martins
Barbosa Couto, do curso de Jornalismo da UEMG Divinópolis, e as estudantes Alexia Raisa Silva Ferreira e Sara Pereira Maia, respectivamente dos cursos de Publicidade
e Propaganda e Jornalismo da Unidade, produziram o “e-book” “Redação jornalística e publicitária:
processos criativos e métodos de
‘design’”, lançado recentemente.
O livro originou-se do projeto
“Redação publicitária e jornalística: interfaces com métodos de ‘design’ para a construção de sentidos”, submetido ao Edital nº 05/
2020 do Programa de Apoio à Pesquisa da UEMG (PAPq). A pesquisa, desenvolvida em 2021 pela professora Daniela e pelas bolsistas
de iniciação científica, analisou
como a aplicação de métodos do
“design” relacionados à área da redação, principalmente jornalística
e publicitária, pode contribuir com
o processo criativo da escrita. “Partindo do pressuposto de que a produção textual ainda é um desafio
para muitos estudantes e de que é
base para inúmeras atividades profissionais, propusemos estratégias gráficas e visuais, inspiradas em
métodos de ‘design’, para incre-

Capa do “e-book” “Redação jornalística e publicitária:
processos criativos e métodos de ‘design’”

mentar e aprimorar o ensino e a
aprendizagem referente à redação”, comentou Daniela, no prefácio da publicação.
A professora complementou:
“Ao integrar distintas áreas do conhecimento – ‘Design”, Jornalismo
e Publicidade & Propaganda – em
torno de um recorte comum, que
é a produção textual, este ‘e-book’

pretende contribuir com propostas que incentivem os processos
criativos relacionados à expressão do pensamento e à construção do texto em diferentes suportes (impresso, digital, sonoro e
audiovisual)”.
A publicação é gratuita e pode
ser conferida no site da UEMG Divinópolis: https://bit.ly/3MZDynq.

CONFIRA
 1º Simpósio de Saúde da Mulher

De 21 a 23 de março
Realização: Liga Acadêmica de Fisioterapia na Saúde
da Mulher e Assoalho Pélvico (Lasmap), da UEMG
Divinópolis
Inscrições:
https://www.instagram.com/lasmap.uemg/

Realização: curso de bacharelado em Educação
Física da UEMG Divinópolis
Apoio: Grupo de Estudos em Metabolismo,
Fisiologia e Exercício Físico da UEMG Divinópolis –
https://www.instagram.com/gemfe.uemg/
Coordenação: professora Camila Brandão
ARTIGOS
 “Esportes eletrônicos na pauta da mídia sonora:

 Agenda das Cerimônias Oficiais de Colação de
Grau remota: https://bit.ly/2QMAPoK

https://bit.ly/3iVIBrW

levantamento de ‘podcasts’ na plataforma de
‘streaming’ Spotify”
Autoras: Ariane Barbosa Lemos, professora dos
cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda
da UEMG Divinópolis, e Ayllana da Cunha Ferreira,
egressa do curso de Jornalismo da UEMG
Divinópolis
“Paradoxos” (v. 6, n. 1, jan. a jun. 2021):
https://bit.ly/34OtRqz

 Horários de aula – 1º semestre letivo de 2022:

 “O racismo institucional como violação dos

https://bit.ly/3HrHJW4

Direitos Humanos – Uma análise acerca das notícias
e reportagens do jornal ‘Extra’”
Autoras: Adriana Severo Rodrigues, coordenadora
do curso de Serviço Social da UEMG Divinópolis,
e Maria Paula Lopes Araújo, estudante de
Jornalismo da Unidade
“Revista Ciências Humanas” (v. 14, n. 1, 2021):
https://bit.ly/361kwfC

 Atendimentos virtuais aos estudantes, realizados

semanalmente por meio da plataforma Microsoft
Teams: https://bit.ly/2XUciC2
 Calendário acadêmico – ano letivo de 2022:

 Processo seletivo para estágio institucional

não obrigatório – Edital nº 01/2022 (inscrições
até 1º de abril): https://bit.ly/3IaS885
 Resultado final – curso de pós-graduação

em Gestão e Projetos de Patrimônio Cultural:
https://bit.ly/3IatX9y
PESQUISA
 Recrutamento de participantes para o projeto de

EXPEDIENTE

pesquisa “Avaliação da aptidão física e composição
corporal”
Homens e mulheres de 18 a 60 anos, residentes em
Divinópolis
Contatos: (37) 99999-1548 (João Pedro) e 99807-2280
(Letícia)

 “Towards shape-oriented Bi-doped CoCr2O4

nanoparticles from theoretical and experimental
perspectives: structural, morphological, optical,
electrical and magnetic properties”
Autores: Renan Augusto Pontes Ribeiro, professor
do curso de Química da UEMG Divinópolis, e K.
Manjunatha, V. Jagadeesha Angadi, M. C. Oliveira, S. R.
de Lazaro, E. Longo, S. O. Manjunathag e N. H. Ayachit
“Journal of Materials Chemistry C” (2021):
https://rsc.li/3u8yFjc
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