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EMENTA
As principais habilitações em Jornalismo. Conceitos e técnicas jornalísticas, a linguagem
jornalística e seus objetivos, introdução às categorias e gêneros jornalísticos. Função dos
repórteres, editores e assessores de imprensa. A especificidade dos meios de comunicação:
rádio, jornal, televisão e web jornalismo. Mercado de trabalho.
OBJETIVOS
Geral
Transmitir aos alunos os conceitos e práticas jornalísticas básicas, bem como as
especificidades de cada um dos meios de comunicação. Os estudantes conhecerão o
caráter ideológico que permeia a discussão dos temas jornalísticos, e como este influi na
produção da pauta, da notícia e da edição, em cada um dos veículos estudados.
Específicos
Apresentar a história do Jornalismo, o seu desenvolvimento e os desdobramentos
que caracterizam a produção da comunicação contemporânea.
Colaborar para compreensão da função social do Jornalismo e sua relevância na
atualidade.
Capacitar o aluno a formar opinião crítica, bem como avaliar criticamente os
noticiários e o tratamento dado pelos meios de comunicação aos problemas sociais,
políticos e econômicos.
Difundir a importância do fazer jornalístico com respeito, ética, dignidade e
compromisso com a verdade e o público consumidor de informação.
PERFIL DO EGRESSO

O curso de Comunicação Social da FAT com habilitação em Jornalismo objetiva
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formar profissionais habilitados e capacitados para exercer atividades profissionais
de jornalismo nas diversas mídias, que atuem no mercado de trabalho com
criatividade, responsabilidade, ética, reflexão e empreendedorismo, associando
criatividade, ciência e habilidades técnicas à prática jornalística. Profissionais
capazes de identificar e solucionar problemas pertinentes ao seu meio profissional.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
As diversas áreas da Comunicação Social
História do Jornalismo
Função social do Jornalismo
Conceitos Jornalísticos
Veículos de comunicação (função, importância, características, papel social, modo
de produção)
O que é notícia
A pauta: identificação do fato, critérios de noticiabilidade, pesquisa, apuração
Profissionais: produtor, chefe de reportagem, repórter, fotógrafo, cinegrafista,
editor, assessor de imprensa, radialista, âncora/apresentador, comentarista, etc.
O fazer jornalístico: a rotina diária da produção, características e eswpecificidades
de cada meio de comunicação
Diferenças de texto para cada tipo de veículo
Editoriais, crônicas, notícias e reportagens
A seleção e a relaçãao com a fonte – da pauta à publicação
A entrevista
Comportamento ético do jornalista e sua relação com o poder
Mercado de trabalho na área de Jornalismo
METODOLOGIA
A disciplina será ministrada em aulas teóricas e práticas, podendo-se utilizar,
dentre outras metodologias, trabalhos de equipes, exercícios programados,
seminários e grupos de discussão.
Aulas dialógicas, debates, dinâmicas de grupo, discussões de textos, filmes,
músicas.
Na parte prática, os alunos vão produzir textos de caráter jornalístico, análises
escritas do material apresentado em sala de aula.
Possibilidade de visitas técnicas.
AVALIAÇÃO
- Cada unidade terá um mínimo de duas avaliações, sendo uma prova e mais trabalhos –
individual e/ou grupo – escrito ou seminário.
- Serão considerados, ainda, para avaliação do desenvolvimento dos alunos , itens coimo
assiduidade, participação, pesquisa.
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2009.
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