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1. Elaborar a descrição completa da Imagoteca, para ser divulgado nas redes oficiais do
projeto.
É um projeto que visa contribuir para uma maior representatividade de pessoas que são
enquadradas como minoria em algum contexto social, através de produções fotográficas e um banco
de para que possam ser veículados em meios como campanhas publicitárias ou outros. O projeto se
propõem a fotografar, principalmente, pessoas que nao têm muita relação com modelagem
fotográfica ou trabalhos nesse ramo no intuito de trabalhar com pessoas consideradas comuns do
dia-a-dia como ua forma de fortalecer ainda mais a relação de representatividade e identificação
entre produto e consumidor.
2. Preparar o press release do projeto, para ser entregue aos veículos de comunicação
interessados.
Um objtivos principais do projeto é estreitar a relação entre representatividade e
reconhecimento em veículações de consumo como campanhas publicitárias trabalhando-se
principalmente com pessoas comuns e grupos minoritários que posseum pouca ou quase nenhuma
representação em mídias. O projeto foi idealizado e desenvolvido por estudantes de comunicação
social da UFPa durante os anos de 2017 e continuado em 2018, contando com a utilização de
plataformas digitais como meio organizacional do projeto. O projeto tem como objetivo criar um
propósito inovador no ramo publicitário reforçando a ideia da importância de se haver
representatividade em platoformas midiáticos e também as diversas facetas de público consumidor.
3. Escrever uma descrição sucinta do projeto para ser compartilhada com os stakeholders.
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