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Objetivos Gerais:  

1. Estimular no aluno o desenvolvimento e uma "percepção criativa" com relação a criação e 

manipulação de sons, de modo a proporcionar-lhe elementos que permitam a compreensão da 

natureza e das características inerentes à linguagem radiofônica, para que possa explorar seu 
potencial e recursos na produção – inovadora – de programas jornalísticos. 

2. Ampliar a habilidade técnica para redação de notícias, realização e edição de entrevistas, produção e 

realização de reportagens e programas jornalísticos. 

3. Construir uma percepção crítica quanto a programações e propostas de formatos jornalísticos 
apresentados atualmente no mercado radiofônico. 

 

 

 

 

O processo de produção jornalística no rádio. O texto informativo no rádio. Técnicas de reportagem e 

entrevista para programas informativos. Diferentes estilos de noticiário radiofônico. A edição 

radiofônica. A entrevista no rádio. Tipos de debates Reportagem externa e gravada. Elaboração de 
roteiros. Produção de vinhetas e programas radiofônicos.  Práticas de locução e apresentação de 

programas.  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

EMENTA  

FICHA DE DISCIPLINA 



 

 

 O som (texto, voz, música e efeitos sonoros): matéria-prima do processo criativo no rádio. 

 A linguagem radiofônica: natureza, elementos técnicos, limitações e recursos de utilização 

 A notícia radiofônica: conceito e natureza 

 Redação (construção do "lead forte") 

 Fontes de informação: critérios de seleção 

 Regras básicas de locução 

 Texto de crônica e editorial 

 Conceitos e técnicas de redação 

 Roteiro: técnicas de realização 

 Elementos de composição e edição 

 A Entrevista: conceitos e tipos – objetivos, preparação e edição 

 Apresentação 

 Formatos informativos e suas técnicas de produção 

 "Flash" 

 Boletim 

 Radiojornal 

 Reportagem especial 

 Debates 

 Mesa redonda 

 Comentário 

 Reportagem ao vivo 

 Cobertura esportivas 

 Montagem de programas informativos 

 Os recursos analógicos 

 Os recursos digitais 

 O uso de computadores na gravação e produção de programas radiofônicos 
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