
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO

 

 O Relatório de execução do Projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação é um documento que apresenta o percurso do mestrando e de 

seu professor orientador durante a consecução de seu produto ou processo 

em comunicação e indústria criativa. Sua efetivação é requisito parcial para 

a obtenção do grau de mestre em comunicação e indústria criativa. 

A PD&I, no PPGCIC, se materializa em dois momentos, sendo: o primeiro, 

no processo de planejamento desse processo ou produto, com ampla 

revisão da literatura e aferição de sua relevância social e regional; e o 

segundo por sua execução, quando as ideias inovadoras resultantes da 

pesquisa e do desenvolvimento são aplicadas pragmaticamente. 

Comunicação e Indústria Criativa: Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação – Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Indústria Criativa (E-ISSN 2596-2752) publica 

anualmente esses relatórios como forma de divulgar a produção 

técnico/científica dos discentes e docentes do Programa junto a comunidade 

acadêmica, profissionais da área, organizações e sociedade. 

 

Para publicação na Revista, os relatórios precisam seguir as seguintes 

orientações: 

 

Normas de redação 

 

 Para a redação do relatório de execução do projeto da PD&I será adotado 

elementos da narrativa storytelling, onde todos os envolvidos participam no 

relato dos fatos. O texto deve ser pensado e estruturado como uma história, 

onde o conteúdo possa conversar com os mais diferentes interlocutores que 

tiverem acesso a este relatório. 

 

Abaixo, sugestões e orientações para a organização textual do relatório da 

PD&I. 

 
 

 

 

 

O terceiro volume do periódico Comunicação e Indústria Criativa: 

pesquisa, desenvolvimento e inovação - Revista Eletrônica do 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação e indústria Criativa, 

apresenta os produtos e processos empreendidos pela terceira turma do 

Mestrado Profissional nos componentes curriculares de Pesquisa 

Desenvolvimento & Inovação - Planejamento e Execução. 

 

É da articulação entre Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação que os 

discentes constroem os fundamentos para compreensão do 

desenvolvimento e inovação em pesquisa nos processos de intervenção 

social e tecnológica. Tendo como base o reconhecimento da realidade, 

noções conceituais e práticas sobre tecnologias da informação e 

comunicação (TIC), e a formação de redes de colaboração, assumidos 

como indispensáveis para a inovação e a ruptura de padrões. Assim, a PD&I 

parte do diagnóstico e planejamento para a aplicação técnico-científico 

visando a criação ou aprimoramento de produtos, serviços e/ou processos 

em comunicação e indústria criativa. 

 

Desta forma, as PD&Is realizadas pelos discentes da linha Comunicação 

como Indústria Criativa estão alicerçadas em investigações nas quais a 

atividade comunicacional é concebida como sendo em si mesma uma 

indústria criativa. Já os trabalhos da linha Comunicação para Indústria 

Criativa tem origem no entendimento da comunicação como uma atividade 

que pelos seus produtos, serviços e/ou processos auxilia as indústrias 

criativas. 

 

Ao se encaminhar para o fechamento do primeiro quadriênio do Programa e 

com o lançamento do terceiro volume dessa publicação, já é possível 

perceber um avanço significativo nas propostas, cada vez mais orientadas à 

produção de inovações sociais e/ou tecnológicas, atentas à soluções de 

problemas e ao contexto local e regional em que se desenvolvem, como 

pressupõe o PPGCIC. 

 
 

 

 

 

 

 


