UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR
CÓDIGO
COM 344

DISCIPLINA

DOCENTE

TEMAS ESPECIAIS EM JORNALISMO

CARGA HORÁRIA

ADALTON DOS ANJOS FONSECA

SEMESTRE VIGENTE

Semanal – 4h / Total – 68h

2017.2

Sextas-feiras – 8h50 às 12h30

OBJETIVOS
GERAL
Discutir e atualizar abordagens sobre as práticas e produtos jornalísticos tendo como foco a
observação de problemas e inovações em torno do campo jornalístico.
ESPECÍFICOS







Revisitar conceitos e propostas das Teorias do Jornalismo;
Discutir o conceito de inovação no jornalismo;
Confrontar perspectivas teóricas e discursos hegemônicos sobre o jornalismo com as
atuais práticas e produtos jornalísticos;
Apresentar e discutir as temáticas e abordagens de pesquisas mais recentes no campo
jornalístico;
Destacar alguns dilemas e preocupações do jornalista que têm sido enfrentadas nas
rotinas de trabalho e na própria identidade profissional;
Avaliar produtos informativos disponíveis problematizando as realizações com
influências de outras áreas da comunicação.
METODOLOGIA

- Aulas expositivas, com uso de recursos audiovisuais, que possibilitam a participação dos
alunos a qualquer momento durante a exposição;

- Realização de seminários em grupos para discutir um dos tópicos especiais previamente
definidos. Uma aula antes da apresentação, o grupo deverá apresentar o planejamento do
seminário ao professor, que poderá fazer novas indicações;
- Atividades de conclusão de módulo que devem estimular o aluno a trabalhar de maneira
prática as discussões empreendidas nas aulas expositivas e seminários
AVALIAÇÃO
- Apresentação dos seminários em grupo – peso 4.
- Atividades de conclusão de módulo– peso 4.
- Participação nas aulas – peso 2.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO / PLANO DE AULAS
A disciplina está dividida em quatro módulos que agrupam problemas e soluções encontradas
pelos agentes do campo jornalístico.
Módulo 1: A crise econômica nas empresas jornalísticas
- Caracterização dos modelos de financiamento do jornalismo tradicional
- Entendendo a crise econômica dos veículos jornalísticos na atualidade
- Novas formas de financiamento no jornalismo em redes digitais (publicidade nativa,
campanhas de crowdfunding, realização de eventos e cursos de capacitação, serviços premium,
parcerias entre veículos, entre outros)
* Atividade de conclusão do módulo: Planejamento de uma campanha de crowdfunding para
produção de um conteúdo jornalístico. Em grupos, os alunos deverão montar o plano e
apresentar suas estratégias para a turma.
Módulo 2: A identidade jornalística na atualidade
- A definição do jornalismo e os valores construídos historicamente no campo
- Discutindo a atividade de assessoria de imprensa
- Jornalismo empreendedor e as novas preocupações do jornalista na atualidade
*Atividade de conclusão do módulo: Em grupos, os alunos deverão reconhecer nas
características dos jornalismos especializados (esportes, cultura, tecnologia, turismo, ciência e
economia) aspectos da prática e das narrativas que estão em conflito com definições e valores
jornalísticos.
Módulo 3: A precisão da informação
- Pós-verdade e “fake news”
- O conceito de jornalismo de precisão
- Caracterizando o trabalho das agências de fact-checking
*Atividade de conclusão do módulo: Em grupos, os alunos devem fazer um trabalho de
checagem de fatos. Eles definirão o que será checado, qual a metodologia de apuração e a forma
de apresentação deste material. Ao final, a equipe deverá relatar a experiência de produção
para a turma.
Módulo 4: A inovação nas narrativas jornalísticas
- O cenário de emergência do jornalismo literário e o testimonio

- Definindo o jornalismo imersivo
*Atividade de conclusão de módulo: Análise de reportagens em 360° tendo em vista a listagem
de elementos de inovação no jornalismo.
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