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RESUMO
O Trabalho de Conclusão do Curso de Jornalismo intitulado “Organizações do
Terceiro Setor e suas ações na região” tem o intuito de compreender como essas
organizações se articulam nas cidades de União da Vitória - PR e Porto União SC e região, por meio de uma reportagem multimídia, contando a história e os
objetivos das entidades em um único material jornalístico. A metodologia utilizada
para produzir a reportagem multimídia são os instrumentos jornalísticos de
apuração (pesquisa, coleta de dados, documentos e entrevistas), resultando em
produtos, como podcast e reportagens em vídeos. A principal meta desta
produção jornalística é que cada instituição tenha um espaço nesse meio
multimídia, para que possa contar sua história: como surgiu, o que faz para se
manter e como a comunidade ajuda, além de relatar as suas necessidades e as
suas ações. Será apresentado desde o processo, o planejamento e a entrega das
arrecadações, que estão acontecendo em meio à pandemia do novo coronavírus,
além de aprofundar a história de cada organização, contando como cada uma
surgiu e mostrando a importância que o voluntariado tem nessas ações. Esta
reportagem multimídia será publicada em um site, criado no Wordpress,
denominado “Solidariedade PUVA”. Na região, existem várias entidades e
organizações do Terceiro Setor que procuram ajudar pessoas e animais, por meio
de doações recebidas da própria comunidade. Entre essas entidades, foram
escolhidas quatro para serem apresentadas neste trabalho: Protetores Sem
Fronteiras, Protetores Independentes, Rosas do Contestado e Mais Que Amélias.
Este trabalho jornalístico está sendo realizado ainda, e o que se espera, ao final,
é que o site leve mais informação e conhecimento sobre voluntariado e Terceiro
Setor nas cidades de União da Vitória - PR e Porto União – SC.
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