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RESUMO

 O projeto “3 Mil e Um e EmRedes: interface entre comunicação e memória” tem por objetivo proporcionar um entrelaçamento acadêmico entre o projeto “Em Redes – Portal da

Memória do Centro-OesteMineiro”, vinculado ao CEMUD, e a Agência Experimental 3 Mil e Um - onde os discentes têm a oportunidade de vivenciar as práticas do mercado de

comunicação. Entre os trabalhos que têm sido desenvolvidos e que obtiveram maior realce está a marca gráfica e tituleira para vídeos  produzida para a ramificação do projeto

"EmRedes: Ações de Educação Patrimonial e Divulgação do Acervo do CEMUD - Memória e Sustentabilidade", o "EmRedes Sustentável" tem como  objetivo mapear iniciativas e

encontrar na história eventos que mudaram o curso ambiental da humanidade, para uma conscientização acerca do nosso meio ambiente. A criação da marca gráfica tem como

objetivo consolidar  a marca do projeto "EmRedes Sustentável". Para a elaboração da marca gráfica foram seguidas algumas etapas: Inicialmente foram feitas pesquisas sobre o

conceito chave "sustentabilidade". Em sequência foi discutida a melhor maneira de compor elementos de modo a singularizar o projeto e um moinho foi excolhido como imagem

representativa.da sustentabilidade e do meio ambiente.  Também associamos alguns dos traços da logo do projeto original “EmRedes: interface entre comunicação e memória”.

As cores predominantes na marca, o verde  e o marrom que são cores da natureza. O contato inicial com as rotinas de um profissional de Comunicação Social tem sido

importante para os discentes, já que acrescenta experiência para o a ação no mercado de trabalho que os espera, contribuindo para que sejam formados profissionais

qualificados e que conhecem a rotina da área.
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