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EMENTA 

O jornalismo como demanda da sociedade contemporânea. O jornalismo como modalidade de 

conhecimento. Jornalismo como acionamento de práticas discursivas para a compreensão da 

atualidade. Estudo dos conceitos -chave da Teoria do Jornalismo.  

 

 

OBJETIVOS 

 

1.  Compreender  do que se trata a atividade jornalíst ica e o campo jornalíst ico  

2. Conhecer os conceitos da área  

3. Conhecer as teorias  que subsidiam a estruturação do campo jornalíst ico  

4. Analisar produtos jornalíst icos locais e nacionais sob as teorias  do jornalismo  

5. Compreender  os papeis sociais do jornalismo na esfera pública  

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 



Jornalismo como forma de conhecimento 

Jornalismo como atividade e como campo social 

Formação discursiva jornalística 

Características intrínsecas à narrativa jornalística 

Competências e habilidades do Jornalista 

Origens do jornalismo moderno 

Fato e acontecimento 

A natureza da narrativa jornalística 

Interpretação na atividade jornalística 

Opinião pública 

Critérios de Noticiabilidade 

As noções de Objetividade 

Imparcialidade, sensacionalismo, audiência 

Teoria do Espelho 

Teoria Organizacional 

Teoria da Ação Política 

Teoria do Gatekeeper 

Teorias Construcionistas 

Teorias Interacionistas 

Agenda-setting 

Enquadramento 

Opinião pública 

 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Nos encontros semanais em plataforma digital serão abordados em escala de complexidade todos os aspectos teóricos 

introdutórios do campo jornalístico e da produção, distribuição e circulação da notícia. Serão abordados, 

simultaneamente aos aspectos teóricos, os produtos jornalísticos nacionais e locais, as respectivas coberturas do 

contexto local, nacional e internacional da pandemia, em seus aspectos epidemiológicos, políticos e sociais, de modo 

a permitir a associação entre as evidências empíricas do campo e as diferentes teorias. Serão abordados ainda nos 

encontros aspectos do jornalismo tradicional e das mídias noticiosas alternativas. 

Estratégias digitais: 

 

• Textos e materiais audiovisuais indicados; 

• Aulas interativas ao vivo e invertidas; 

• Atividades colaborativas e trabalhos em grupos; 

• Seminário para apresentação dos resultados de análise realizada. 

• Googlegroups para comunicação via email e Google Drive para repositório do material didático 

• Através de um grupo da disciplina na plataforma WhatsApp serão atualizados semanalmente os temas em 

evidência  

• O Moodle poderá ser usado para o acesso de componentes de avaliação pelo corpo discente. 

 

 

Algumas observações: 

• Os recursos didáticos deverão evitar o uso de audiovisual em grande escala, ou vídeos longos.  

• Haverá dois encontros ao vivo, semanais, em plataforma jitsimeet ou similar, no horário da disciplina  

• A bibliografia utilizada estará em formato digital.  

• No drive da disciplina estará a bibliografia, o cronograma de atividades e o material didático. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

Participação (peso 2) 

Serão avaliados o envolvimento e participação do estudante nos debates e na realização das atividades propostas. 

 

Seminário (peso 4) 

Serão avaliadas a organização e a apresentação do conteúdo e dos resultados das atividades realizadas (trabalho em 

grupo). 

 

Relatório (peso 4) 

Texto dissertativo individual sobre um aspecto da cobertura jornalística de um veículo  
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