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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO ANO LETIVO 

Jornalismo 2014.2 

CÓDIGO DISCIPLINA 

JOR027 Oficina de Jornalismo Impresso 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

72 N 06 

 

EMENTA 

Linguagem jornalística e as especificidades do jornalismo impresso. Produção de texto jornalístico.  Os gêneros 
jornalísticos no impresso. As diferenças entre o texto de jornal e o texto de revista. As especificidades do jornal 
laboratório. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 
Proporcionar o aprimoramento da elaboração da pauta e do texto jornalístico do aluno, através da 
experimentação laboratorial e das discussões conceituais propostas para o curso. 
Objetivos Específicos 
Identificar as técnicas de produção de reportagens da mídia impressa.  
Dinamizar e valorizar a reportagem como gênero jornalístico importante no processo ensino aprendizagem. 
Caracterizar os gêneros do Jornalismo opinativo e informativo, utilizando os recursos na produção de textos 
específicos.  
Identificar a diferença do texto-reportagem de jornal e o de revista, analisando novas linguagens jornalísticas. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

O curso de Comunicação Social / Jornalismo da FAT objetiva 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. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

As técnicas de redação da reportagem. 
Formação de editorias.  
Discussão de normas de redação para o jornal-laboratório. 
Especificidades do jornalismo científico. 
Os critérios de noticiabilidade e a seleção e hierarquização de informações no texto. 
Texto de jornais X texto de revistas. 
Linguagem jornalística e as especificidades do Jornalismo impresso. 
O estilo no Jornalismo brasileiro. 
Elaboração de pautas. 
Construção de matérias (notícia, nota, entrevista, perfil, reportagem, artigo, editorial). 
O jornalista como mediador. 
Questões sobre apuração e o trabalho de campo. 
Produção laboratorial interdisciplinar. 

 

 

METODOLOGIA 

Exposições teórico/participadas; Prática em laboratório; Produção e revisão de textos; Interface com as outras  
disciplinas envolvidas no Jornal Laboratório; Seminários. 

 

AVALIAÇÃO 

Neste semestre, o curso está dividido em duas unidades. As datas das provas serão divulgadas posteriormente 
pela coordenação do curso. No entanto, em cada unidade, acontecerá sempre uma avaliação individual e um 
trabalho em equipe. Porém, a nota de cada um dos itens (individual e em equipe), assim como a nota da 
unidade, dependerá da quantidade de atividades que serão desenvolvidas, por unidade, no item ‘em equipe’. 
Observando que esta é uma das disciplinas responsáveis pela produção do Jornal Laboratório Entrelinhas, 
portanto, a produção do jornal é a principal atividade/produção avaliativa. 
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