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A  Semana  de  Descomunicação  (Descom)  é  um  projeto  realizado  pelo
Programa de Educação Tutorial (PET) da Comunicação Social que tem por objetivo
contribuir para a recepção de calouros no início de cada semestre. Trata-se de um
evento com uma série de oficinas realizadas durante três dias da primeira semana
de aula. Ainda que o público-alvo seja formado por alunos ingressantes no curso, o
projeto também é aberto para os demais estudantes da Universidade e de outras
instituições.   Primeiramente  é  publicado  um  edital  público  para  que  alunos  das
mais diversas áreas candidatem-se a ministrar oficinas para os calouros dos cursos
de  Jornalismo  e  Publicidade.  Os  temas  das  oficinas  são  variados  e  não  ficam
restritos  à  Comunicação.    Na  edição  deste  segundo  semestre  de  2016  foram
ministradas  9  oficinas,  com  os  temas:  “#Savewebjournalism”;  “A  Magia  da
Imagem:  Composição  com o  Photoshop”,  “Produção  Audiovisual:  A  Rotina  de  um
produtor  da  RTVC  na  Agência”;  “Edição  de  vídeo  básica  no  Adobe  Premiere”;
“Make  it  simple:  O  Design  de  Pictogramas”;  “Por  que  amamos  tanto  fotografia?
Reflexões  filosóficas  e  técnicas  básicas”;  “Islogou-  Redação  na  Prática”;
“Introdução  ao  Telejornalismo”  e  “Produção  de  Anúncios  com  Photoshop  e
Illustrator”.  Para  participar  das  oficinas,  os  alunos  devem  realizar  a  inscrição
mediante  doação  de  um  quilo  de  alimento  não-perecível,  que  posteriormente  é
doado pelos integrantes do PETCom a uma instituição de caridade.  O objetivo da
Descom é oferecer  espaço para  que os  estudantes  possam trocar  conhecimento.
Com a iniciativa, o PETCom estimula a prática do Ensino e da Extensão, dois dos
pilares que constituem o tripé de valores do PET (Ensino, Pesquisa e Extensão).  Na
Descom  desse  segundo  semestre  de  2016  cerca  de   40  alunos  assistiras  às
oficinas, que foram ministradas por 13 estudantes dos cursos de Comunicação da
UFC.
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