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RESUMO
Endereço: http://www.uel.br/pos/mestradocomunicacao/ .
Criado em julho de 2009 sobre a plataforma de gerenciamento de conteúdo de código
livre e distribuição gratuita Wordpress, o site do Mestrado em Comunicação Visual da
Universidade Estadual de Londrina tem o intuito de reunir, em um só lugar,
informações pertinentes aos discentes do programa, à comunidade acadêmica e aos
interessados. Além disso, o site contém links de artigos publicados e dissertações
defendidas pelos pesquisadores docentes e discentes inseridos no programa, com o
intuito de disseminar ao meio acadêmico as reflexões sobre a imagem e a mídia, e as
linguagens e poéticas fotográficas. Seu projeto gráfico, quase minimalista e bastante
limpo, proporciona acesso rápido e fácil às informações por meio do menu superior, que
contempla todas as áreas do site com apenas um clique. Há ainda um espaço de blog,
onde são postadas todas as novidades sobre o curso e também a tecnologia de feeds RSS,
possibilitando que o interessado acompanhe as atualizações no site por meio de um
agregador de feeds.

PALAVRAS-CHAVE
Universidade Estadual de Londrina; Mestrado em Comunicação Visual; Imagem e
Mídia; Linguagens e poéticas fotográficas.

FOTO

1

O Site está no ar desde julho de 2009. Lançado no Publicom – IV Encontro com Autores/Editores de Publicações
Recentes sobre Comunicação.
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Graduada em Comunicação Social – Habilitação Jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina. Mestranda em
Comunicação pela mesma Instituição. Bolsista da Capes.
E-mail: maluhoffmann@yahoo.com.
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