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Este trabalho apresenta uma propo~ta de implementação de um banco 
de dados terminológico trilingüe voltado para o meio ambiente 
passivel de ser colocado à disposição de usuários de micro
computadores IBM-PC. O sistema foi desenvolvido em Clipper 
relesse 5. 01, linguagem que, além de ser voltada especificamente 
para manipulação de bancos de dados, é versátil e flexivel e 
permite interfaceamento com rotinas em linguagem C. O melhor 
formato de entrada e apresentação dos dados foi debatido em 
equipe e, com base na estrutura do banco de dados e nas discussões, 
procurou-se desenvolver um sistema ágil e prático de acesso às 
informações. (CNPq/PROPESP) 
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A produção de desenho de h~~or no Rio Grande do Sul é muito grande e de 
qualidade. Na cidacle de Santa Maria existem mui tos desenhistas de hu -
mor que possuem uma boa produção e grande parte desses desenhistas são 
professores do Centro de Artes e Letras da UFSM. ,.. 
Todas as formas de desenho de humor tem sido desenvolvidas em Santa MS 
ria: cartum, caricatura, charge e,até, histÓria em quadrinhos. Esta ê 
uma pesquisa que p:roxura, comprender e docurn~mtar o desenho hUToristico 
local ao longo de tres decadas. Tal trabalho e de suma importaqncia n
ão só para a criação de um acervo bibliográfico, para servir de materi 
al de apo~o didático aqos cursos de Arte e Desenho existentes na UFSM; 
como tambem para todo aquele segmento da cultura santa-mariense que . 
procure enxergar os fatos do dia-a-dia com outros olhos: os do humor i~ 
ta grafico. , 
Temos como objetivo geral traçar uma breve hist9r1a d9 desenho de hu -
mor em Santa Maria a fim de definir o atual estagio tecnico deste ti
po arte gráfica e futuras pesquisas ne~se tão importante ramo utiliz~ 
do cada vez mais nos meios de comunicaçao. . 
Documentar historicamente a produ~ao realizada na area do gesenho de 
humor a fim de classifcar as tendencias e estilos dessa pratica humo
rlstica e os seus m~todos de produção e divulgação, bem como os devi
dos nomes dos autores com uma pequena biografia. ~ste material será 
apresentado em forma de monografia, na qual estara registrado o melhor 
do desenho de htlmor para U'Tia futura exposição intinerante. 


