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RESUMO

Referência: SUDO, Igor Prado. Digital: Produção de uma Graphic Novel. 2018. 63 Folhas.
Memoria descritivo (Comunicação Social – Publicidade e Propaganda), Brasília, 2018

Este memorial descritivo apresenta o processo de criação de uma Graphic Novel digital
intitulada “Digital”, bem como o produto em si, tomando como base pesquisa teórica sobre os
temas Celebridades Digitais, Culto à Celebridades, YouTube, Histórias em Quadrinhos,
Graphic Novel e Mangá. Traz também uma reflexão sobre os efeitos da internet no conceito de
celebridade contemporânea e suas consequências na sociedade e no mercado publicitário.
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ABSTRACT

This descriptive memorial brings the process of creating a Digital Graphic Novel entitled
"Digital" as well as the product itself, based on theoretical research about Digital Celebrities,
Cult of Celebrities, YouTube, Comics, Graphic Novel and Manga. Also a reflection on the
effects of the internet on the concept of contemporary celebrity and its consequences on
society and the advertising market.
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