
Semana do Calouro 2013



Sejam bem-vindos,

CALOUROS!
Descer de paraquedas em um lugar como a Universidade Federal do Pará não é nada fácil. Sabemos disso, 
pois também já fomos calouros e entendemos como é não conhecer quase nada da sua universidade. 
Pensando nisso, a gente criou este pequeno manual com algumas informações acerca da Semana do Calouro 
2013. Aqui você vai encontrar a programação, ementa e os locais onde o evento vai acontecer. Se você ainda 
tiver dúvidas, é só falar com o perfil do CACO no Facebook ou enviar um e-mail pra gente: 
facebook.com/cacoufpa, cacoufpa.ufpa@gmail.com.

As primeiras atividades irão acontecer no auditório do Bloco K do Campus Básico. Onde fica isso? Fica bem 
perto do Ver-o-Pesinho e da Biblioteca Central. Se você prefere não arriscar, então siga para o ILC (Instituto 
de Letras e Comunicação), é o lugar onde você terá aulas. Fica ali, em frente ao Ginásio e bem pertinho do 
Portão 2 da UFPA. Basta chegar lá e um organizador com crachá da Semana do Calouro estará esperando 
você para ajudar no que for preciso.
Esperamos todos vocês, calouros, nesta semana que é uma das mais importantes e legais do curso de 
Comunicação Social. Venha interagir, se divertir e aprender. Como já diz o nosso tema:

O que você aprende, é para sempre.
Viva essa jornada.



Semana do Calouro 2013

De 8 a 12 de abril no Auditório do Bloco K
PROGRAMAÇÃO

SegundaHorário Terça Quarta Quinta Sexta

9h às 12h

12h às 14h

14h às 16h

16h às 18h

18h às (...)

Almoço

M.D.I M.D.I M.D.I

Oficinas

Muvuquinha Mostra das OficinasMinicursoMinicurso

Super 8

Mostra Acadêmica

Roda de Diálogos Feira de Projetos

Sejam bem-vindos!
Mesa 1: A comunicação

que se constrói.
Mercado de

Trabalho
Mesa 2: Comunicação

popular.
ENECOS

Oficinas Oficinas

Festa de Encerramento



Minicursos
Para entender o Youtube:
A linguagem do cinema em
produções de baixo custo. 

Audiovisual em Curta
Metragem na Amazônia:
Dados e abordagens

Introdução à Produção
de Eventos Culturais. 

Quem controla a mídia?
Eu, calouro?

A maioria das pessoas não sabe 
como funciona o mundo da 
Comunicação Social, porque 
não vemos a mídia falar sobre a 
mídia. Durante o curso de 
graduação na UFPA, infe-
lizmente não temos disciplinas 
sobre políticas de comunicação 
e isso faz muita falta. O 
minicurso pretende discutir 
como funcionam as concessões 
e suas leis, assim como o ainda 
nebuloso debate sobre as 
regulamentações da internet, 
tudo isso visando provocar a 
reflexão sobre a democratização 
da comunicação no Brasil.

Ministrante: Moenah Castro
Lab 2 - ILC

Serão expostos conhecimentos 
sobre a construção da lin-
guagem cinematográfica em 
imagens, assim como dicas de 
produção de material cinema-
tográfico de baixo custo, dis-
cutindo a importância desse tipo 
de produção em cinema e o 
papel da internet nesse cenário 
alternativo.

Ministrante: Gustavo Aguiar
Sala 6 - PPGCOM (anexo do ILC)

O minicurso apresentará 
conhecimentos básicos sobre a 
temática, chamando atenção 
para uma área de crescente 
demanda no país. Para isso, será 
exposto um panorama da 
produção cultural em Belém, 
através dos cases Terruá Pará e 
Gang do Eletro, e em seguida 
será proposta a elaboração de 
um projeto, considerando 
exemplos reais e prováveis 
eventos futuros na cidade.

Ministrante: Zek Nascimento
Sala 3 - ILC

O objetivo do minicurso é 
introduzir os participantes nas 
dinâmicas do audiovisual na 
região amazônica, mostrando 
formação, conformação e 
tendências do curta-metragem 
através da pesquisa “Análise de 
Conteúdos Audiovisuais e 
Midiáticos na Amazônia”. 
Também se pretende mostrar as 
vár ias possibi l idades de 
produção audiovisual inde-
pendente, focando na produção 
de vídeos de bolso.

Ministrantes: Dilermando Gadelha, Diogo 
Miranda e Victor Lopes
Lab 3 - ILC



Cinema & Quadrinhos:
a narrativa dos quadrinhos
através da 7ª arte. 
. 

"
Conhecendo o espaço
publicitário." 

Que mídia é esta? 
Apresentando: suas ideias
ainda melhores.

O minicurso pretende mostrar a 
importância de uma boa 
apresentação na exposição de 
uma ideia, discutindo as partes 
do processo de elaboração de 
slides, como roteiro, identidade 
visual e outros recursos que, se 
bem utilizados, podem ser 
ferramentas úteis no processo 
de comunicação.

Ministrantes: Suelen Miyuki e Weverton 
Raiol
Lab 1 - ILC

Este minicurso pretendente 
abordar e analisar o "olhar e o 
discurso" do cinema sobre as 
adaptações em quadrinhos nas 
últimas décadas e mostrar a 
influencia das HQ’s nas 
narrativas cinematográficas. 

Ministrante: Allan Fernandez
Sala 4 - PPGCOM

Introduzir às mídias publi-
citárias e discutir a efetividade 
dos meios com relação ao 
público.

Ministrante: Victor Carreira
Sala 1 - ILC

Minicursos



Oficinas

Sala 6
ILC

Fanzine, zines e publicações
alternativas.
Bruno Rocha e Sávio Oliveira

Lab 1
ILC

Produção radiofônica: fale de sua
comunicação em 5 minutos.
Mayara Maciel e Mel Pinheiro

Sala 3
ILC

Maõs que falam: Libras na
comunicação.
Silvany Brasil e Kleyton Roberto

Sala 1
ILC

Arte Urbana: estilos, técnicas e
aplicações.
Herôn Victor

Lab 3
ILC

Corel Draw – antes dele e
depois dele.
Maxleno Brito

Lab 2
ILC

Entre o pensar e o fazer: dicas e
experimentações na produção audiovisual 
 Mariana Castro e Suelen Miyuki 

Sala 4
ILC

Cool hunting: o mundo dos caçadores
de tendências.
Luciano Castro e Yuri Coelho



Viva essa jornada.
é para sempre.
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