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Resumo 

A extensão universitária aproxima a universidade com a comunidade na qual ela está 
inserida, colabora no processo de ensino e aprendizagem e coopera com ações entre os 
atores sociais. Foi a partir desse contexto que surgiu este artigo que tem como objetivo 
relatar uma prática de extensão por meio do programa de televisão Plug in, do curso de 
graduação em Publicidade e Propaganda, da Universidade Regional de Blumenau 
(FURB), de Blumenau/SC. O programa de televisão é um projeto de extensão que está 
em execução desde o ano de 2001. Classificado como uma pesquisa descritiva e de 
método qualitativo, o estudo faz um relato de todo o processo de execução do referido 
projeto. Como principal resultado se constata que o projeto Plug in contribui, além das 
práticas extensionistas da universidade, na divulgação do cenário regional da 
publicidade no município de Blumenau. 
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Introdução 

 

Desde o surgimento da televisão brasileira, na década de 1950, tem ocorrido 

uma evolução que vão desde novas configurações de produção, de tecnologia e a forma 

de consumo dessa mídia por parte do público. De acordo com Alves, Fontoura e 

Antoniutti (2011, p. 65), o universo da televisão “nunca se esgota, pois, de tempos em 
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tempos, apresenta algo totalmente inédito e revolucionário. A convergência das 

tecnologias de telecomunicações e computadores, juntamente com o conceito de TV 

digital, é a prova disso”.  

Conforme Médola e Silva (2015, p. 162), os dispositivos móveis, com conexão à 

internet, permitiram que os atores sociais pudessem acessar conteúdos de qualquer lugar 

e momento, e nesse sentido “permite que o acesso ocorra simultaneamente à execução 

de outras tarefas e atividades cotidianas, entre elas a fruição do conteúdo televisivo”.  

Um acadêmico diante da responsabilidade de apresentar um produto audiovisual 

ao grande público sente melhor a necessidade do aprendizado, como tem sido com os 

extensionistas do programa televisivo Plug in8, projeto de extensão do curso de 

Publicidade e Propaganda, da Universidade Regional de Blumenau (FURB), de 

Blumenau/SC. 

O Plug in se refere a um programa de televisão veiculado semanalmente na 

FURB TV e, posteriormente, disponibilizado nas redes sociais digitais como o Youtube 

e Facebook. O programa, em execução desde o ano de 2001, nasceu, entre outras coisas, 

de uma necessidade de reaproximar o curso do canal televisivo FURB TV, um dos 

motivos da implantação deste. Muitas universidades brasileiras possuem seu próprio 

canal de televisão; praticamente todas estas apresentam programações ligadas a seus 

cursos e suas atividades de pesquisa e extensão. A FURB TV, em funcionamento desde 

a metade da década de 1990, é considerada uma das primeiras geradoras de conteúdos 

educativos do estado de Santa Catarina. São produzidos e veiculados “programas que 

priorizam a cultura e os valores da região, assim como atividades acadêmicas de ensino, 

pesquisa e extensão” (FURB TV, 2017, s/p.). A FURB TV produz conteúdo local e 

também em parceria com outro canal educativo: a TV Cultura.  

No Plug in, desde a reunião de pauta até a veiculação do programa, os 

acadêmicos aplicam seus conhecimentos e adquirem outros durante todo o processo. O 

curso de Publicidade e Propaganda, da FURB, pioneiro em Santa Catarina no ensino na 

área (desde 1991), tem vários motivos para manter um programa no ar: visibilidade ao 

curso e à universidade. Além disso, promove o envolvimento dos estudantes e 

professores, instrumento de ensino aprendizagem, intercâmbio entre estes e a 

comunidade e a preparação do futuro profissional.  

                                                
8 Canal do programa disponível no link: https://www.youtube.com/plugintv. Acesso em: 25 jun. 2017. 
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O programa de televisão Plug in tem se tornado, nos últimos dezesseis anos, um 

importante instrumento de divulgação do cenário regional da publicidade, em 

Blumenau, por meio da extensão universitária. Segundo Serrano (2013, p. 5), a extensão 

universitária é “uma interface entre o saber produzido no interior das universidades com 

a cultura local e desta com a cultura universitária”. Ela contribui na transformação de 

uma comunidade e ajuda a alterar a relação de si com demais fazeres da academia como 

o ensino e a pesquisa (SERRANO, 2013).  

Foi dentro desse contexto que surgiu o objetivo do presente artigo que é o de 

relatar a prática extensionista do projeto Plug in, realizado na FURB. Os próximos 

tópicos do artigo estão divididos em: uma breve apresentação do curso de Publicidade e 

Propaganda, da FURB; a apresentação do projeto Plug in; seus procedimentos 

metodológicos; e as considerações finais.  

 

O curso de Publicidade e Propaganda (FURB) 

 

A cidade de Blumenau é uma das pioneiras na área da Comunicação Social no 

estado de Santa Catarina. Foi onde surgiu a primeira emissora de rádio (em 1931), a 

primeira emissora de televisão (1969), o primeiro jornal offset (1971) e o primeiro curso 

superior de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda do 

estado, na FURB, em 1991 (REIS, 2009). Blumenau também foi pioneira na área 

cinematográfica no estado. As primeiras projeções e filmagens ocorreram no ano de 

1900 (BONA, 2009). 

O pioneirismo do curso contribuiu para que os atores sociais pudessem ter uma 

visão mais crítica sobre a comunicação publicitária na região do Médio Vale do Itajaí. O 

curso nasceu da iniciativa de publicitários de Blumenau que sentiam a necessidade de 

uma formação acadêmica para profissionais no estado. Desde os anos de 1990, o curso 

de Publicidade e Propaganda tem organizado e sediado anualmente o evento Talento 

Universitário, que reconhece e premia os melhores trabalhos acadêmicos do estado, na 

área. Desde o início dos anos de 2000, acontece também a Rinha, gincana acadêmica 

dos cursos de Publicidade e Propaganda de Santa Catarina. Além desses eventos, o 

curso tem produzido semestralmente uma revista informativa sobre a área de 

publicidade, a Revista Job. Em 2009, foi responsável por organizar a Intercom Sul, 

ocorrida nas dependências da FURB. 
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A Universidade Regional de Blumenau atua no município de Blumenau e está 

localizada na região do Médio Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Está em 

funcionamento desde o ano de 1964, e atualmente possui 47 cursos de graduação, além 

de especializações em diversas áreas do conhecimento, assim como, programas de 

mestrado e doutorado.  

O curso de Publicidade e Propaganda foi criado a partir das diretrizes da 

Universidade na qual estão a promoção do desenvolvimento socioeconômico 

sustentável que integra o ensino, a pesquisa e a extensão com intensa inserção na 

comunidade local. O Projeto Político do Curso (PPC, 2011) se alicerça acerca dessas 

diretrizes e, a partir disso, que surgiram os objetivos e as propostas de algumas 

disciplinas que desenvolvem práticas comunitárias que integram o método do ensino e 

aprendizagem, e junto disso a pesquisa e a extensão universitária. 

A política extensionista da FURB organiza e mantém projetos que colocam em 

prática o ensino e a pesquisa sobre a sociedade. Conforme dados publicados na página 

de extensão da FURB: 

Anualmente, a Universidade realiza 350 atividades de extensão, 
beneficiando mais de 6 mil estudantes e prestando 90 mil 
atendimentos à comunidade de Blumenau e região. Com bolsa de 
extensão, os acadêmicos participam de projetos de relevância social e 
comunitária. Os bolsistas podem desenvolver atividades relacionadas 
ao meio ambiente, defesa dos direitos, educação, saúde, organizações 
comunitárias, assistência, lazer e cultura. (FURB-EXTENSÃO, 2017, 
s/p.). 

 

Com a criação do programa de extensão Comunicação e Comunidade, em 2005, 

com o objetivo de desenvolver ações comunitárias na região de Blumenau, a partir do 

curso de Publicidade e Propaganda, foram concebidos projetos institucionalizados como 

o Plug in (em execução desde 2001) que passou a ser mais direcionado para a 

comunidade local. Outros projetos criados com o passar dos anos e executados desde 

então são: o Comunicação para o desenvolvimento social (campanhas publicitárias para 

ONGs da região de Blumenau), Informação e cidadania (programetes educativos de 

rádio), Focus (execução de pesquisas sobre o mercado regional e divulgação dos 

resultados na comunidade) e Panorama publicitário (exposição para a comunidade 

acerca das atividades da área da publicidade em Blumenau). Há também outros projetos 

que trabalham de forma interdisciplinar com o curso de Publicidade e Propaganda que 

são oriundos de outras unidades/centros da FURB.  
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O projeto de extensão: programa de televisão Plug in 

 

O programa Plug in já passou por diferentes formatos, sejam de conteúdos, 

apresentadores ou tempo de duração.  Desde o início é veiculado na FURB TV e, com a 

socialização digital com o passar dos anos, também começou a ser disseminado pelas 

redes sociais digitais como o Facebook, Youtube, Twitter e Instagram. É sabido, 

conforme Alves, Fontoura e Antoniutti (2011, p. 289), que as novas tecnologias estão 

mudando “as relações entre os consumidores e produtores”. O Plug in tem se adaptado 

às redes sociais digitais devido a forma como a televisão vem sendo consumida. Apesar 

de já haver um extenso debate acadêmico sobre o possível fim da televisão, Machado e 

Vélez (2014), constatam que na contemporaneidade ocorre uma transformação no 

consumo televisivo em que estão se mudando os modos de relacionamento com os 

receptores: 
Já é lugar comum dizer que, atualmente, as audiências estão se 
tornando crescentemente fragmentadas, dividindo seu tempo entre 
miríades de possibilidades de mídias, canais e plataformas. Nas 
últimas duas décadas, os assim chamados telespectadores migraram 
para conteúdos mais especializados, dirigidos a nichos específicos [...] 
(MACHADO; VÉLEZ, 2014, p. 54).  

 

Nesse sentido, a forma como a audiência se desloca para outras formas de 

consumo da televisão, devido a crescente convergência midiática, a internet vem 

possibilitando muitas alternativas. Ao estar de acordo com as mudanças tecnológicas e 

formas diferentes de consumo televisivo, o programa de televisão Plug in passou de 30 

minutos de duração (como ocorria desde o ano de 2001) para o atual formato de 15 

minutos, desde o início do segundo semestre do ano de 2015, com um intervalo de 

divulgação cultural. É também veiculado simultaneamente nas redes sociais digitais. A 

divulgação do programa por meio das redes sociais tem contribuído para aumentar o 

alcance do público e o seu engajamento com compartilhamentos e interações. Com o 

intuito de não divulgar apenas ações regionais, os programas também tratam de 

conteúdos mais abrangentes (fora da região de Blumenau). É possível citar como 

exemplo, o primeiro programa do ano de 2016, que contou com uma entrevista com Alê 

Abreu, indicado ao Oscar de melhor filme de animação, de 2016, por O menino e o 

mundo (2013). No Plug in, a apresentadora do programa e o convidado conversam 

sobre o mercado nacional de animação, assim como sua relação com a área de 
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Publicidade e Propaganda; outro exemplo, foi o primeiro programa de 2017 que fez um 

especial sobre a Campus Party 2017, em São Paulo. Matérias com conteúdos nacionais, 

desse porte, configuram a importância de trazer/debater o cenário comunicacional 

brasileiro para a realidade regional de Blumenau, em que se dá ênfase sempre à área de 

Publicidade e Propaganda. Esses conteúdos abordados constatam a importância de 

trazer dados do mercado nacional para o cenário regional. Esses dois programas, por 

exemplo, puderam ser realizados graças às facilidades da internet, com entrevistas feitas 

com captação de imagem à distância. Da mesma forma, a divulgação do material 

produzido também é facilitada por meio das redes sociais digitais.  

Conforme Médola e Silva (2015, p. 150), “com a popularização da internet e, 

especialmente, das redes sociais, o comportamento de falar, debater e trocar ideias sobre 

a televisão adquiriu um novo aspecto e novas dimensões”. Os programas televisivos 

atingem um maior número de espectadores, em que é possível consumir a televisão 

simultaneamente por meio da interação digital (MÉDOLA; SILVA, 2015).   

 As matérias do Plug in são desenvolvidas por acadêmicos(as) do curso de 

Publicidade e Propaganda e estão relacionadas ao entretenimento, dicas culturais e o 

cenário regional da publicidade da região de Blumenau. Conforme Bertomeu (2010, p. 

8), a televisão é “uma forma de relacionamento social” na qual há uma espécie de trocas 

entre os consumidores/produtores, homens/mulheres, entre outros, em que se resulta 

num processo de significações culturais.  

 

 
  Figura 1: logo do programa Plug in 
  Fonte: os autores.  

 

A interação do jovem que produz o programa com seus colegas de produção, 

companheiros de classe e com a comunidade em geral, é o principal instrumento de 

aprendizagem proporcionado pelo programa Plug in. Para Eco (2011), a televisão 

oferece múltiplas possibilidades culturais e educativas para os atores sociais, e 

complementa que, “a TV será elemento de cultura para o cidadão das áreas 
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subdesenvolvidas, levando-o ao conhecimento da realidade nacional e da dimensão 

‘mundo’” (p. 351). Ela tem objetivo de instigar reflexões entre os atores sociais a partir 

de sua grade de programação. 

O projeto Plug in tem um envolvimento comunitário em que os estudantes, sob 

a orientação de professores da área, desenvolvem seus talentos na produção de 

programas de TV, em atividade extracurricular, produzem matérias variadas, de cunho 

experimental, em que o entretenimento e a interatividade com a comunidade geram 

conhecimento. 

O Plug in surgiu também como proposta de quebrar modelos impostos pela 

mídia dominante, promovendo espaço para discussões que propiciem a criação de 

parâmetros avaliativos da linguagem publicitária. O programa está no ar desde o início 

de 2001, inicialmente veiculado pela TV COM, de Florianópolis, e pela FURB TV, em 

Blumenau. A partir de 2002 passou a ser exclusivo da FURB TV, em três horários 

diferentes.  

Conforme dados apresentados no Mapeamento e impacto econômico do setor 

audiovisual (2016), por meio da ABERT, as televisões educativas, no Brasil, tiveram 

um crescimento de 4,5% entre os anos de 2008 e 2014. Sua principal diferenciação em 

relação às televisões comerciais é que a maioria dos serviços executados são financiados 

por recursos públicos. A tabela, a seguir, apresenta a evolução da quantidade de 

emissoras de cada um dos dois tipos (comercial e educativa). 

 

 
  Tabela 1: número de emissoras de TV por tipo conforme ABERT 
  Fonte: MAPEAMENTO... (2016, p. 80). 
 

O Plug in se justifica e tem relevância por possibilitar a veiculação de um 

programa, numa televisão educativa, que aproxima o estudante do profissional que está 

em veículos de comunicação, agências de publicidade ou empresas na área, e isso o 

torna cada vez mais apreciado pelos atores sociais envolvidos. A utilização da televisão 

educativa, nesse cenário, contribui na aproximação com a profissão. Essa aproximação 
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se dá principalmente por meio das entrevistas e das reportagens apresentadas que são, 

na maior parte das vezes, focadas no cenário regional da publicidade.  

O Plug in se mostra ainda como uma excelente forma de socialização de 

práticas de comunicação por meio de seus programas, e tem como audiência: os 

profissionais, os estudantes e a comunidade de um modo geral. Além disso, serve como 

desmistificador da dualidade teoria/prática para o estudante no momento que socializa 

conhecimento acadêmico com as necessidades de pequenos empreendedores, associação 

de moradores, entidades não governamentais e cooperativas que não possuem recursos 

financeiros para investir em divulgação.  

Entre seus objetivos podemos destacar a socialização de práticas de 

comunicação por meio da interface e troca de experiências entre a Universidade, a 

comunidade e o mercado profissional, na produção de um programa de TV informativo 

e educativo, por meio do entretenimento, tornando-se um espaço de divulgação das 

atividades de professores e acadêmicos como ponto de partida para as matérias, 

reportagens e entrevistas.  

 

Procedimentos metodológicos do projeto 

 

O Plug in é realizado no laboratório de vídeo, semanalmente, com temas que 

partem da área de Publicidade e Propaganda. O programa é totalmente produzido pelos 

acadêmicos e cabe aos professores responsáveis apenas o controle do andamento do 

mesmo; contribui quando necessário. Além dos bolsistas, existem vários voluntários do 

curso que se revezam em sua participação. Os acadêmicos, seguindo a orientação dos 

professores, fazem a produção que inclui: decisão da pauta (o assunto) de cada 

programa, listagem dos possíveis nomes de entrevistados, contatos para as entrevistas e 

matérias, produção das matérias em externa, e também em estúdio, levantamento de 

informações úteis sobre um tema que será incluído como texto de ilustração no 

programa.   

Um ou dois bolsistas, geralmente, são os apresentadores do programa, 

principalmente conduzindo a abertura, fechamento de algumas matérias, enquanto que 

as gravações de outros quadros fixos possuem apresentadores diferentes, possibilitando 

maior participação dos alunos. As gravações das “cabeças” e dos quadros fixos são 

feitas em um período aproximado de uma hora no estúdio do laboratório de vídeo, no 
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meio da semana. As demais gravações, como as entrevistas, são realizadas em externas, 

não necessariamente fora da universidade. O programa também desenvolve algumas 

promoções com intuito de obter mais engajamento e participação do público-alvo. 

Desde 2016, são realizadas algumas promoções que incentivam os espectadores a 

compartilharem o programa em suas redes sociais digitais, assim como interagir com 

demais atores sociais. Essa interação se deve graças ao uso das tecnologias. Conforme 

Médola e Silva (2015):  
A adoção destas tecnologias por parte dos telespectadores no modo de 
assistir aos programas televisivos vem possibilitando o 
desenvolvimento de novas competências e propiciando novas práticas 
não apenas de consumo por parte da audiência, mas também novos 
arranjos enunciativos voltados a convocar a participação do 
telespectador, introduzindo assim experiências diferenciadas no 
consumo de conteúdo televisivo. (MÉDOLA; SILVA, 2015, p. 146). 
 

O trabalho de pós-produção é realizado no laboratório de vídeo do curso, com a 

participação de seus monitores e de voluntários coordenados por outro bolsista. O 

cenário do programa, constantemente modificado e adaptado, é idealizado e realizado 

pelos próprios bolsistas.   

Por essas condições, pode-se dizer que o Plug in configura-se como um 

programa de TV com excelente relação custo-benefício para a universidade, seja pelo 

tempo de exibição continuada garantindo o espaço na programação da emissora, seja 

por ter se firmado como uma escola de formação de profissionais (já que ex-bolsistas e 

ex-voluntários do Plug in podem ser encontrados trabalhando em programas da FURB 

TV e em produtoras de  região e outras emissoras), seja  pelo prestígio regional 

(divulgação dos eventos e produções do curso e da própria universidade); bem como 

pelo prestígio nacional (o programa obteve prêmio no Expocom de 2003).   

A metodologia de trabalho do Plug in, parte dos conteúdos estudados nas várias 

disciplinas que variam entre a de Redação Publicitária, Fotografia, Produção Eletrônica 

em Publicidade, Produção Publicitária em Mídia Digital além de outras matérias que 

atuam indiretamente. A equipe de produção e comissão técnica é formada por dois 

professores orientadores/coordenadores do projeto, além de docentes colaboradores, 

bolsistas e acadêmicos voluntários, que se envolvem com o processo de elaboração do 

programa. Esta equipe está dividida entre apresentadores, repórteres, produtores, os que 

sugerem pautas e temas do programa, e editores. Esses estudantes têm condições de 
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aliar, num mesmo momento, teoria e prática, respeitando a linguagem própria que o 

veículo televisão exige.  

A equipe se encontra no primeiro dia da semana para decisão da pauta, num 

brainstorm, integrado aos estudos em sala de aula e aos demais projetos de extensão da 

instituição, sempre antenada aos fatos do dia-a-dia da publicidade regional, para 

interagir com a comunidade. Ainda reunidos, iniciam-se os contatos, ao buscar os atores 

sociais que possam contribuir de alguma forma, sendo entrevistados ou passando 

informações importantes. Decididos quem serão os entrevistados, quais os temas que 

serão abordados, um roteiro de produção é elaborado para conhecimento de toda a 

equipe. Em muitos desses casos tem a participação direta de professores. A comissão 

técnica interage com a comunidade a partir do momento em que convida os 

entrevistados, principalmente os publicitários da comunidade regional.  

Muitos casos de pautas são analisados por professores durante suas aulas no 

curso. Com equipamento emprestado do laboratório de vídeo, a equipe se divide para 

realizar as matérias externas. Algumas dessas podem ser gravadas junto aos laboratórios 

de ensino, como o de vídeo, de áudio ou de fotografia. Alguns também, nos estúdios da 

FURB TV, em que são gravadas as “cabeças” e alguns quadros que dão a estrutura ao 

programa. Feitas as gravações, um dos bolsistas é responsável pela pós-produção, 

trabalha na edição e finalização do programa, que é exibido semanalmente com duração 

de quinze minutos, sendo reprisado duas vezes em horários alternativos.   

 

 
     Figura 2: making of do programa Plug in 
     Fonte: recorte dos autores a partir da fanpage do programa (mar. 2017)  
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O programa Plug in se classifica na categoria de entretenimento, no gênero 

variedades. Além disso, a atividade realizada com a produção do programa se 

caracteriza como “uma prática de aprendizagem ao se realizar o programa (produzindo 

matérias, roteiros, gravações em estúdio e externa, assim como a pós-produção). Neste 

sentindo, o ensino, a pesquisa e a extensão se interrelacionam” (BONA, 2016, p. 13).  

Algumas metas qualitativas e quantitativas estão sendo alcançadas com a 

produção e veiculação deste programa:  iniciar o estudante no processo de elaboração de 

um produto audiovisual; desenvolver na prática os ensinamentos teóricos sobre 

televisão e sua linguagem na apresentação de um programa de entretenimento e 

informação; garantir a integração do conhecimento acadêmico com a comunidade e 

facilitar o entendimento da extensão comunitária. Ainda não foi possível transformar o 

Plug in em um programa de canal aberto, o que o deixaria ainda mais próximo da 

comunidade de Blumenau e região do Médio Vale do Itajaí.  

 

Considerações finais 

 

O objetivo do presente trabalho foi relatar uma prática de extensão na área da 

Publicidade e Propaganda realizada na FURB, em Blumenau. Dessa forma, o artigo fez 

um relato da metodologia e prática do programa Plug in, um projeto de extensão, que se 

caracteriza como uma fonte de informação para o espectador. O programa é composto 

de entrevistas e matérias informativas (em estúdio e externas), além de exibição de 

produções audiovisuais dos acadêmicos do curso.  

Para quem produz é uma proposta principalmente educativa, além de lúdica 

(porque fazem o que gostam), que aborda temas vinculados ao ambiente universitário, 

com destaque à área de Publicidade e Propaganda, além de assuntos de interesse da 

comunidade. O principal objetivo do programa Plug in é de socializar, junto à 

comunidade, o conhecimento e a pesquisa desenvolvida na FURB, interagindo com 

líderes comunitários, representantes de organizações não-governamentais, de 

associações de moradores e cooperativas, num processo de divulgação e interação de 

serviços e produtos.  

O Plug in, além de ser uma atividade complementar à sala de aula, torna-se uma 

ação de relação com a comunidade por meio da mídia, o que o torna também uma fonte 

de informação sobre a publicidade regional, faz ter uma aproximação com o mercado 
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local, contato com profissionais e egressos atuantes em empresas de comunicação da 

região, contribui nas informações sobre pesquisas na área de comunicação publicitária 

regional, além de preparar o estudante para o mercado de trabalho. Passa a ter uma 

responsabilidade social e ser mais um impulsionador do desenvolvimento social-

econômico de Blumenau e região no momento em que se propõe a orientar e explicar a 

importância da divulgação de serviços e produtos na área, assim como dar publicidade 

às atividades de ONGs blumenauenses e atividades sociais realizadas pelo curso de 

Publicidade e Propaganda, da FURB.  

A proposta está sendo alcançada: fazer um programa de televisão produzido e 

desenvolvido por acadêmicos e professores e aumentar cada vez mais o envolvimento 

com a população de Blumenau e região do Médio Vale do Itajaí. O binômio teoria e 

prática é concretizado no ensino e aprendizagem por meio da produção e veiculação do 

programa, gerando outros fatores consequentes como: visibilidade, divulgação, cultura, 

educação e, principalmente, a socialização. Dessa forma constata-se que o programa 

aborda o cenário regional da publicidade, no munícipio de Blumenau, e configura-se 

como uma prática de extensão importante para a comunidade.  

Deixa-se como sugestão para um próximo estudo, outros relatos de experiências 

de extensão blumenauenses, na área de Publicidade e Propaganda, a partir de outros 

projetos como: o Comunicação para o desenvolvimento social, Informação e cidadania, 

Focus e Panorama publicitário, atualmente executados na FURB. 
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