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RESUMO
O presente trabalho está pautado na valorização de modalidades esportivas na
região de Canoinhas. O intuito é explicar sobre as modalidades, contando
histórias de atletas, profissionais da área e torcedores. O objetivo desta pesquisa
é destacar algumas modalidades esportivas praticadas na região, como corrida,
ciclismo, bocha, bolão, tiro e vôlei, ressaltando o talento dos atletas que praticam
esportes pouco reconhecidos e valorizados. A mídia escolhida para divulgar o
trabalho é a reportagem multimídia, com o objetivo de criar uma plataforma com
diversas características, como fotos, vídeos, áudios e textos, deixando o leitor
mais próximo dos assuntos. Com mais formas compondo a reportagem, melhora
o acesso do leitor da maneira que ele preferir. O período de elaboração do projeto
ficou entre os meses de agosto a novembro de 2020 e será desenvolvido partindo
de depoimentos por meio de entrevistas e imagens, coletadas de atletas que
participam ou participaram de campeonatos, profissionais (técnicos de equipes) e
torcedores que acompanham os esportes. Os custos da produção do conteúdo
serão do editor de foto e vídeo, da hospedagem do site e do transporte para a
realização das entrevistas. O equipamento profissional - câmera fotográfica, tripé
e microfone - é cedido pelo Centro Universitário de União da Vitória (UNIUV).
Várias modalidades esportivas fazem parte do cotidiano de muitos cidadãos,
desde a criança até o idoso. Espera-se, com este trabalho, divulgar mais a
participação de todas as modalidades no esporte, destacando pessoas e
entidades que os promovem, inspirando as próximas gerações.
Palavras-chave: Jornalismo; Esporte; Reportagem Multimídia; Histórias De Vida.

Acadêmica da UNIUV no curso de Comunicação Social - Jornalismo.
Professor da UNIUV no curso de Jornalismo, mestre e pesquisador na área de Comunicação. E-mail:
prof.edinei@uniuv.edu.br
1
2

