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Objetivos Gerais:  

1. Fazer uso das técnicas de elaboração e desenvolvimento de programas televisivos. Empreender e 

gerir projetos ligados à televisão, como vídeos documentários, depoimentos e outros.  

2. Observar os aspectos sociais, políticos, econômicos e comportamentais na elaboração dos textos, 
edição e veiculação de todo e qualquer material expositivo. 

3. Habilitar o aluno para realizar todas as etapas de produção de programas de entrevistas- da pauta à 

pós-produção; 

4. Propiciar ao acadêmico experiência na condução de entrevistas em estúdio e coordenação/produção 

de programas de entrevistas; 

5. Capacitar o acadêmico a elaborar roteiros de reportagens especiais para TV. 

 

 

 

 

A função social e política do telejornalismo. Tipos de telejornais e novas linguagens telejornalísticas. 
Diferentes estilos de programas jornalísticos na televisão. Roteirização. Prática de reportagem, edição e 

produção em telejornalismo. Entrevistas.  Apresentação. Redação e edição de som e imagem em 

telejornalismo. Noções técnicas: equipamentos de externa, câmeras de estúdio e gravação de som. 

Técnicas de iluminação, produção e difusão.  Constituição de equipes e organização do trabalho.. 
Produção de reportagens e montagem de telejornal. Prática de apresentação de telejornal..  

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

EMENTA  

FICHA DE DISCIPLINA 



 

 Revisão dos formatos de notícia para TV e das etapas de produção:  pauta, reportagem e 

edição 

 Formatos de produções em telejornalismo 

 Características da linguagem telejornalística 

 Noções de enquadramento, plano, postura e imposição de voz 

 Produção de programas 

 Elaboração de roteiro para telejornal 

 Produção de telejornal 

 Reportagem 

 Captação de imagens 

 Edição e pós-produção    

 A atuação do âncora e do apresentador/ entrevistador   

 Tipos de entrevistas 

 Coberturas locais e regionais 

 Documentário x grande reportagem: a organização do pré-roteiro e roteiro em TV :a relação 

texto/imagem  e alternativas de produção 

 Edição linear x edição não-linear: as vantagens de cada edição 

 A TV Digital: estudos introdutórios  sobre produção e linguagem 
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