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1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Jornalismo Opinativo

Unidade
Ofertante: Faculdade de Educação

Código: FACED32502 Período/Série: 5º Turma: A/B
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 30 Prática: 30 Total: 60 Obrigatória:(X) Optativa:( )
Professor(A): João Damasio da Silva Neto Ano/Semestre: 2022/1
Observações: E-mail institucional do docente: joaodamasio@ufu.br
 
2. EMENTA
A análise comparativa dos gêneros jornalísticos vigentes na mídia impressa e
eletrônica. Interpretação e opinião. Argumentação e linguagem: texto literário e texto
jornalístico. A argumentatividade no discurso jornalístico: a interpretação, a crítica e a
análise dos fatos. O espaço da reportagem. O livro-reportagem. A grande
reportagem. A reportagem como tendência da grande imprensa contemporânea. O
editorial. A crônica. O artigo.
3. JUSTIFICATIVA
A disciplina enriquece o repertório dos discentes na leitura, produção e circulação de
textos interpretativos e opinativos. Fortalece o desenvolvimento de estilo redacional e
de interesses temáticos. Aguça a criticidade diante do crescente volume
informacional na sociedade.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:

1. Aprimorar o estilo e as formas de argumentação no texto jornalístico, dando ênfase aos
gêneros grande reportagem, opinativos e alternativos (literário e interpretativo).

2. Promover o estudo de textos jornalísticos específicos para veículos que atuam com a notícia
de caráter interpretativo.

3. Formar consciência crítica no aluno para a especificidade do texto interpretativo.
4. Capacitar o aluno para a confecção de textos como mais fôlego de argumentação e

interpretação. Clínica de texto: levantamento dos principais problemas de construção frasal,
coerência textual e lexical dos textos, em busca de soluções imediatas para melhorar a sua
competência linguístico-discursiva. Produção de matérias (grande reportagem) para revistas
e para o jornal laboratório.

Objetivos Específicos:
-
5. PROGRAMA
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·       Argumentação e linguagem no texto jornalístico

a)      Marcas linguísticas da argumentação – da reportagem ao artigo.

b)      O jornalismo interpretativo e os operadores argumentativos.

·       Jornalismo e Literatura – abismos e fronteiras

a)      Linguagem híbrida entre o discurso jornalístico e literário

b)      Os escritores e o jornalismo

c)       A imprensa e a literatura

d)      Crítica

e)      Crônica

f)        Crítica Literária

g)       Crítica Cultural

·       Jornalismo de Revista – Cadernos e suplementos

a)      Uma gramática própria

b)      Jornal Laboratório

 
6. METODOLOGIA

A disciplina se divide entre carga horária teórica e prática. Serão realizadas aulas expositivas
sobre os conceitos pertinentes, bem como estudos de caso mediados tanto pelo professor quanto
pelos discentes. Será proposta uma rotina de produção de textos, articulada à clínica de texto (a
cada semana, metade da turma produz, enquanto outra metade recebe atendimento). As
produções serão organizadas em plataforma específica da turma inicialmente e, posteriormente,
enviadas para o jornal laboratório Senso InComum, em especial a grande reportagem, que será
desenvolvida como trabalho final.

Horários das aulas:

TURMA B – quarta-feira, 8h às 11h30

TURMA A – sexta-feira, 8h às 11h30

7. AVALIAÇÃO

A avaliação na disciplina será composta pelos seguintes itens:

1. Estudo de textos opinativos em veículos (grupo com três discentes):

A partir das noções discutidas nas aulas sobre características do jornalismo opinativo,
argumentação e ideologia, cada grupo de até três discentes deve elaborar um estudo de caso
analisando um texto opinativo na imprensa brasileira contemporânea. Em aula, dividiremos os
estudos em diferentes veículos e contextos. Critérios de avaliação: postura indicial (partir das
observações empíricas e não de categorias prontas); capacidade de leitura de conjuntura;
criticidade e poder de síntese na análise. Prazo: 26/10/2022 (Turma B); 28/10/2022 (Turma A). –
Peso: 10,0.
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2. Laboratório de redação (individual):

Elaboração individual quinzenal de quatro textos de caráter opinativo entre os seguintes gêneros
conforme cronograma combinado em aula: editorial, artigo, comentário, resenha, coluna, crônica,
caricatura, carta, mensagem do diretor, . Critérios de avaliação: assiduidade na entrega;
adequação do gênero opinativo; qualidade da entrega e revisão. Prazo: quinzenal, entre outubro e
dezembro. – Peso: 60,0 (para quatro textos, totalizando 15,0 por texto).

3. Grande reportagem (individual ou em dupla):

Elaboração individual ou em dupla de grande reportagem, previamente pautada e aprovada,
sendo estimulado o uso de recursos de multimidialidade na produção. Critérios de avaliação:
pauta; experimentalidade; aprofundamento temático; estilo e argumentação. Prazo: 18/01/2023
(Turma B) e 20/01/2023 (Turma A). – Peso: 30,0.

- 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). )
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9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação em Jornalismo: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por João Damásio da Silva Neto,
Professor(a) Substituto(a) do Magistério Superior, em 30/08/2022, às
23:07, 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 3884221 e o código CRC F31DEFCE.

Referência: Processo nº 23117.057243/2022-21 SEI nº 3884221
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