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INTRODUÇÃO: 
 
O termo “sustentabilidade” alastrou-se pelo mundo após a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, 1972, tornando-se hoje questão 
premente na sociedade. Nesta perspectiva surge o programa de extensão da UPF 
“Comunidade Sustentáveis”, com o objetivo de promover a educação socioambiental, 
por meio da integração das diferentes áreas do conhecimento, no sentido de 
desencadear processos de reflexão e superação de problemas que envolvem a 
comunidade universitária (interna) e a comunidade local (externa). O Programa conta 
com a participação de nove cursos da instituição, que desenvolvem atividades como: 
oficinas, palestras, cursos, seminários e exposições, dentro e fora da UPF. O objetivo 
do presente trabalho é apresentar a participação do curso de Jornalismo no Programa, 
considerando que “assim como a sustentabilidade, a comunicação também é uma 
questão planetária, pois envolve o encontro com o outro, o desafio da coabitação” 
(WOLTON apud KAUFMANN, 2012, p.2).      
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Ao longo do ano de 2016, o curso de Jornalismo desenvolveu, dentro do Programa 
Comunidades Sustentáveis, uma série de ações no sentido de: 1) divulgar o tema 
sustentabilidade de forma ampla e irrestrita sob a perspectiva ambiental; 2) mapear as 
atividades de todos os cursos envolvidos no Programa de forma a dar visibilidade a sua 
multiculturalidade e interdisciplinaridade; 3) promover a autonomia das organizações 



 

 

frente às TIC’s, para que, através da comunicação, possam ressignificar seus discursos 
e suas práticas sustentáveis. 
Tais objetivos são tangibilizados por meio de um conjunto de ações: 1) assessoria de 
comunicação para o Programa como um todo, de modo a coletar e organizar as 
informações que o constituem enquanto proposta; 2) assessoria de imprensa do 
Programa para registras e publicizar suas atividades; 3) mapeamento da abordagem do 
tema na mídia, de modo a potencializá-lo frente a produção e inserção de conteúdo 
pertinentes junto a imprensa local, por meio de relatórios e oficinas. 
Uma das principais ações realizadas pelo curso é o conjunto de atividades de 
Assessoria de Imprensa prestadas ao Programa como um todo, onde se realiza a 
cobertura de eventos que tenham relação ou sejam promovidos pelo mesmo; 
abastecimento do blog com matérias, fotografias, bem como, a organização de uma 
agenda interna (onde encontram-se eventos promovidos pelo Programa) e uma 
agenda externa (onde encontram-se eventos relacionados com a sustentabilidade). 
Entre outros produtos, também, realizamos um especial sobre a Feira Ecológica em 
cada uma de suas edições, chamado “Por Trás da Feira". Nele são apresentados 
agricultores e produtores que trazem seus produtos para a venda. Além disto, 
buscamos sistematizar a comunicação interna do próprio grupo de pessoas que integra 
o Programa, por meio da criação de um e-mail comum, através do qual são 
encaminhados recados e avisos sobre nossas ações, e discutidas questões pertinentes 
ao trabalho realizado pelos diferentes cursos de programa. Ainda, foram realizadas 
diversas pesquisas às quais resultaram na escrita de um trabalho científico sobre 
Jornalismo e Sustentabilidade, que incluiu o mapeamento do tema nos jornais de 
Passo Fundo. 
Além de tudo, pelo fato de não estar claro a todos quais as ações e participantes do 
Programa a bolsista e professora do curso de Jornalismo propuseram a elaboração de 
organograma de trabalhos e a revisão da estrutura do Programa e seus respectivos 
projetos. Por fim, o curso propôs e trabalhou na organização de um Seminário com o 
objetivo de aprofunda-se e compreender o eixo norteador do Programa que é a 
sustentabilidade. O Seminário foi realizado no dia 06 de julho deste ano (2016), na 
Universidade de Passo Fundo, mediado pelo Professor Doutor Adriano José Hertzog 
Vieira. Ao longo do evento cada curso teve a oportunidade de expor seus trabalhos, e 
a partir daí pode-se ter uma ideia do porque cada curso está incluso ao Programa e 
qual ligação tem um com o outro.      
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O 1º Seminário permitiu compreender a ligação entre todos os cursos e conhecer as 
atividades que desenvolvem. Mas, também observamos fragilidades, a partir das quais 
traçamos nova meta: melhorar a comunicação para a sustentabilidade diante da 
comunidade interna e da comunidade externa, que potencialize o manejo das TIC’s na 
perspectiva da autonomia e difusão da pauta sustentabilidade      
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