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Disciplina de formação específica da habilitação em Jornalismo, com a finalidade de capacitar para as atividades
relacionadas com o telejornalismo, em função das práticas adotadas pela televisão e para produzir a notícia audiovisual,
com base nos seguintes procedimentos: seleção e elaboração de pauta; reportagem, com a consideração sobre
procedimentos e formatos; edição, a compreensão de como divulgar a informação por meio de recursos constituídos
através do desenvolvimento da tecnologia; e a apresentação, com referências aos aspectos editoriais e operacionais. A
distinção entre os produtos implica na identificação de novas formas de distribuição da informação audiovisual, que têm
sido aplicadas às novas e velhas mídias. O desenvolvimento das práticas e procedimentos busca uma compreensão das
mudanças relacionadas com a tecnologia, decorrentes do ambiente digital, associadas ao modelo ainda mantido pela
televisão.

OB JE TI VO S

Desenvolver habilidades e competências relacionadas ao jornalismo de televisão para realizar as práticas do meio e das
novas mídias, necessárias para a atuação em um contexto marcado pela modificação das rotinas de produção,
procedimentos e distribuição do conteúdo que atinge a TV. Da mesma forma que os outros meios, a mudança está
marcada pela influência da tecnologia, com a predominância do sistema digital para realizar os diversos procedimentos e
operações.

MET OD OL OGI A

Aulas expositivas, com a utilização de recursos diversos, como atividades dirigidas, inclusive
textos e/ou vídeos indicados no período das aulas, durante o semestre letivo, para a leitura e/ou
assistência - obrigatórias -, além práticas. A finalidade é permitir a compreensão e a capacitação,
através da elaboração de produtos didáticos, essenciais para a avalia ção, por meio de uma ação
que estimule a participação efetiva dos alunos matriculados na disciplina. A s tarefas privilegiam a
atuação de maneira individual, mas têm com perspectiva a atuação em conjunto, a partir da
divisão em duplas e em grupos. As atividades indicadas têm como referência o jornalismo
praticado na televisão como referência , ainda que busque a abrangência referente a produtos
audiovisuais, relacionados com a informação, divulgados através de outros meios, definidos como
novas mídias. A definição das atividades - dirigidas, incluídos os textos e vídeos -, indicadas para
permitir uma maior participação e interação, será apresentada durante o semestre letivo , de
acordo com o programa da disciplina. Assim como as aulas, as atividades serão desenvolvidas de
maneira progressiva, associadas à apresentação dos conceitos, por meio de uma sequência, que
está relacionada com as práticas e procedimentos do jornalismo audiovisual, sempre em três
fases: aulas expositivas; atividades dirigidas; e atividades práticas, que têm a participação do
estudante como necessária e essencial, estabelecida como parte do processo de avaliação .

A VAL IA Ç ÃO

Em torno das atividades dirigidas e práticas, baseada na realização de produtos didáticos,
caracterizados como exerc ícios e voltados para as práticas e os procedimentos do jornalismo
audiovisual. A definição do resultado final depende da realização de um mínimo de quatro (4)
atividades –, pelo menos três (3) produtos, entre os quais um (1) programa de informação, que
corresponde a edição de um telejornal, denominado 360 graus , realizadas em grupo com, no
máximo, 6(seis) alunos, além de 1 (um) memorial descritivo, relacionado com o conteúdo da
disciplina de forma que contemple as duas partes - a conceitual e a processual. As práticas
referentes à atividade três (3) deverão incluir, por dupla , para cada uma delas , pelo menos, a
produção de informação em três (3) formatos de notícia, no mínimo. As notas para cada avaliação
serão atribuídas de duas formas: em dupla e em grupo, no caso da atividade três (3). As
atividades práticas, para a elaboração dos produtos, terão notas diferentes - subdividas em até
cinco itens, quanto aos programas -, de acordo com uma tabela específica, incluída abaixo. No
caso da atividade realizada em grupo - a três (3) -, as notas atribuídas para todos os integrantes
serão, especificamente, para os itens edição (organização do conteúdo) e apresentação . As
avaliações referentes aos produtos - definidas por uma média das três atividades - têm pesos
diferentes do memorial - respectivamente, sete (7) e três (3).
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CO NT EÚ D O P RO GR AM ÁT IC O

1. Jornalismo televisivo: contexto, transformações, práticas;
2. Rotinas, procediment os e produtos;
3. Processos:
3.1. Pauta – Apuração, seleção e produção;
3.2. Notícia – Forma, linguagem, critérios e padrões;
3.3. Conteúdo – procedimentos: Edição e finalização; Apresentação;
3.4. Distribuição: as novas formas.
4. Práticas: Elaboração de produtos de jornalismo audiovisual e de memorial.
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