
A revista digital Inter Olhares foi produzida com a proposta de contribuir com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e com a sua
comunidade, divulgando informações e gerando conhecimento sobre temas que mobilizam e estão presentes no dia a dia da

instituição, sendo a primeira edição destinada ao problema da superpopulação de cães.

Esse projeto surge como produto do Mestrado Profissional em Ensino, vinculado ao Programa de Pós-Graduação Criatividade e
Inovação em Metodologias de Ensino Superior (PPGCIMES) da UFPA. Tem como idealizadora a discente Julia Marina Quemel Matta,
graduada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo e, como orientadora, a Profa. Dra. Marianne Kogut Eliasquevici.

A revista pode ser melhor acessada por meio dos navegadores Google Chrome e Mozilla Firefox, no endereço: 
http://inter-olhares.herokuapp.com/ed/1 

Confira abaixo as seções e como ela está estruturada:  

 

INTER OLHARES: CONCEPÇÃO DE UMA REVISTA DIGITAL
PARA ABORDAR QUESTÕES QUE AFETAM O COTIDIANO DA

UFPA

CAPA
A capa foi construída por meio

de ilustrações que representam

o tema retratado na primeira

edição: a superpopulação de

cães na UFPA.

EDITORIAL
Passa uma mensagem de

boas-vindas ao leitor e explica

um pouco da proposta da

revista, explicando sua origem

e suas intenções.

SUMÁRIO
Apresenta as seções que

constam na revista, foi

construído com interatividade,

contendo hiperlinks, permitindo

que o leitor escolha a maneira

que deseja navegar.

PERCEPÇÃO
A primeira seção da revista,

“Percepção”, compartilha os

resultados obtidos na pesquisa

com a comunidade sobre a

situação que envolve os cães

na instituição.

FATO
A seção “Fato” traz uma matéria

com a contextualização do

problema, expondo o histórico,

como essa questão se

constituiu, além dos projetos e

iniciativas da gestão superior.

COMPLEXIDADE
A seção “Complexidade”

apresenta a opinião da

comunidade da UFPA e de

especialistas sobre o assunto,

demonstrando como o

problema é delicado.

REFLEXÃO
A seção “Reflexão” tem como

proposta explicar para a

comunidade as consequências

da prática do abandono de

animais, tanto para o bem-estar

dos cães como para a saúde da

comunidade acadêmica.

ATITUDE
A seção “Atitude” apresenta

dicas e orientações para que

a comunidade da UFPA saiba

como pode ajudar a

solucionar o problema da

superpopulação de cães.

PRÓXIMA EDIÇÃO
A comunidade acadêmica da UFPA é convidada para participar da construção da segunda

edição da revista, por meio de um link com o instrumento eletrônico de percepção.

Discente: Julia Marina Quemel Matta
Orientadora: Profa. Dra. Marianne Kogut Eliasquevici


