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RESUMO

Este projeto tem como objetivo retornar com as publicações anuais da revista artística Legenda Quadrinhos, que pertence ao NIQ – Núcleo de Ilustração e Quadrinhos, da Escola

de Design da UEMG, paralisadas em seu 1º volume, desde o ano de 1995. A partir do ano de 2015, ela passa a ter publicações semestrais e segue a linha exigida para

periódicos Qualis da Capes, com ISSN 2447-2638, registrada como “Legenda Quadrinho: Revista Brasileira de Pesquisa e Divulgação dos Quadrinhos”. Buscamos divulgar e

revelar a produção de quadrinhos, dos artistas brasileiros, utilizando este periódico digital. Todos os artigos são avaliados pelo Conselho Editorial Científico e o material artístico é

selecionado pela equipe de produção do NIQ, a equipe de projeto gráfico realizada toda diagramação da revista, em seguida avaliado pelo Conselho Gráfico. O fato de inserirmos

artigos científicos na revista, possibilita-nos um maior alcance do reconhecimento dos trabalhos desses artistas. Como resultado parcial, a revista interdisciplinar Lengenda

Quadrinhos, conseguiu retornar as atividades da revista como periódico, ao dinamizar a pesquisa, a produção e a divulgação dos quadrinhos, bem como contribuir com a

documentação histórica e o estudo de novas técnicas de produção de imagens com os artigos, finalizando no ano de 2016 seu 3º volume. Como objetivo final, analisamos a

linguagem visual e discursiva quanto ao retorno da produção desta revista, criadas pelos alunos do Ensino Superior da Escola de Design ED. Verificamos que os alunos valorizam

sua inserção nas atividades produtivas e potencializam o acesso e a disseminação cultural no conteúdo. Além da divulgação dos artistas brasileiros, este projeto, incentiva e

fortalece em alunos de graduação a criação artística, já que são os alunos da ED que fazem todo processo de produção e diagramação da revista. Contexto sócio-cultural,

tecnológico, educacional, artístico e profissionalizante, que amplia as formas de ensino e pesquisa no meio acadêmico. 
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