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1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: FACED 32102 – INTRODUÇÃO AO JORNALISMO

Unidade
Ofertante: FACULDADE DE EDUCAÇÃO

Código: 32102 Período/Série: 1º Turma: A e B
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 15 Prática: 15 Total: 30 Obrigatória:(X) Optativa:( )
Professor(A): ANA PAULA DE MORAES TEIXEIRA Ano/Semestre: 2022/1
Observações:  
 
2. EMENTA
O que é jornalismo. O que é notícia. Breve resgate do jornalismo contemporâneo, no
Brasil e no mundo. Apresentação da profissão, suas características, rotinas e
funções sociais. Espaços de trabalho para o profissional de jornalismo, atividades
específicas desempenhadas pelo profissional nas diferentes áreas de atuação.
Diferentes tipos de texto e suportes midiáticos nos quais atuam o jornalista.
Estrutura hierárquica de uma redação jornalística. Jargões da profissão.
3. JUSTIFICATIVA
A disciplina proporciona o primeiro contato dos estudantes com o campo do
Jornalismo em suas diferentes dimensões: profissional, acadêmica, política e social.
Desta forma, oferece noções conceituais e práticas introdutórias do/em Jornalismo,
bem como das principais correntes teóricas do Jornalismo. Considerando o cenário
contemporâneo da comunicação e dos profissionais da informação, a disciplina
problematiza as diversas possibilidades de atuação e de rotina da profissão de
jornalista, como em mídias tradicionais, alternativas e digitais. Não obstante, em que
pese a dimensão prática da profissão e do curso, os alunos ainda terão contato com
a redação jornalística.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Oferecer noções conceituais e práticas introdutórias do/em Jornalismo.
Objetivos Específicos:

Apresentar ao estudante o universo do jornalismo;
Discutir os principais processos de modernização do jornalismo contemporâneo, no Brasil e
no mundo, e seus impactos sobre o jornalismo atual;
Situar a atividade jornalística dentro do campo de atuação profissional, oferecendo ao
estudante uma visão ampla das possibilidades de atuação.

5. PROGRAMA
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Definição de jornalismo: breve conceituação.
Definição de notícia: diferentes abordagens.
Modernização do jornalismo: perspectiva histórica (Brasil/mundo).
Quem é o jornalista: função social, espaços de atuação e atividades especificas.
Como se estrutura uma organização jornalística: hierarquia, nomenclaturas e atribuições.
Linguagens e jargões da prática profissional do jornalista.

6. METODOLOGIA

Aulas expositivas dialogadas, estudo dirigido, orientações e elaboração de trabalhos práticos,
seminários em grupo. Recursos: slides, textos, pesquisas na internet.

7. AVALIAÇÃO

Atividade Valor da Atividade/Pontuação

Prova conceitual
Objetiva 1

Avaliação dos conteúdos dos dois primeiros módulos, pelo
instrumento de avaliação objetiva.

Valor: 20 pontos

Produção de
notícia

(individual)

Avaliação de atividade prática individual.

Critérios de avaliação: atendimento ao enunciado proposto,
utilização das técnicas tratadas pela disciplina,
convergência com uma das propostas das demais
disciplinas (interdisciplinaridade);  pontualidade.

Valor: 15 pontos

Prova conceitual
Objetiva 2

Avaliação dos conteúdos dos módulos quatro e cinco, pelo
instrumento de avaliação objetiva.

Valor: 20 pontos

Avaliação de
participação

(individual)

Avaliação de participação em todas as atividades da
disciplina, como comentários sobre os textos,
questionamentos, performance na apresentação do
seminário, indicação de exemplos nas aulas dialogadas,
colaboração com os colegas de classe.

Peso: 5 pontos

Avaliação
Interdisciplinar

A produção individual deverá estar relacionada com alguma
das disciplinas desenvolvidas no período e será submetida
à validação pelo professor da disciplina, ou pela disciplina
de PIC I.

Valor: 10 pontos
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Realização de
seminários em
grupo

Avaliação do terceiro módulo por meio de apresentação de
seminários em grupos de 4 discentes, com pesquisa do
tema e entrega de texto referente à pesquisa, de 8 a 10
páginas.

Valor: 30 pontos

 

Avaliação de recuperação (Art. 141. Será garantida a realização de, ao menos, uma atividade
avaliativa de recuperação de aprendizagem ao estudante que não obtiver o rendimento mínimo
para aprovação e com frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) no componente
curricular.)

Sugestão do Colegiado do Curso de Jornalismo sobre Avaliação de recuperação:

1.     a atividade de avaliação valerá 100 pts e terá conteúdo e forma estabelecidos pelo/a
professor/a;

2.     a Nota Final será obtida a partir da Média do Semestre somada à Nota da Atividade
de Recuperação, divididas por DOIS. Em caso do/a aluno/a obter Nota Final superior a 60%, terá
validado no histórico escolar o máximo de 60 pontos;

3.     caso o/a aluno/a não consiga alcançar a média na avaliação final, constará no histórico a
maior nota (a obtida durante o semestre regular ou na recuperação).

8. BIBLIOGRAFIA
Básica

BAHIA, Juarez. Jornal, história e técnica: história da imprensa Brasileira. São Paulo: Ática, 2009.

ERBOLATO, Mario L. Técnicas de codificação em jornalismo. 5. ed. São Paulo: Ática, 2008.

ROSSI, Clóvis. O que é jornalismo. 2.ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.

Complementar

LAGE, Nilson. A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. Rio de Janeiro:
Record, 2008.

LAGE, Nilson. Estrutura da notícia. 6. ed. São Paulo: Ática, 2006.

MARTINS, Ana Luiza, DE LUCA, Tania Regina. (Org.) História da imprensa no Brasil. São Paulo:
Contexto, 2008.

PEREIRA JR., Luiz Costa. A apuração da notícia: métodos de investigação na imprensa.
Petrópolis Vozes, 2010.

RUDIN, Richard; IBBOTSON, Trevon. Introdução ao jornalismo: técnicas essenciais e
conhecimentos básicos. São Paulo: Roca, 2008.

9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
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Documento assinado eletronicamente por Ana Paula de Moraes Teixeira,
Professor(a) do Magistério Superior, em 31/08/2022, às 14:19, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3884407 e o código CRC A47DB389.

Referência: Processo nº 23117.057243/2022-21 SEI nº 3884407
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