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EMENTA

Conhecimento e especificidade do jornalismo impresso. Análises das práticas produtivas e discursivas do jornalismo impresso.
Técnicas e experimentações de linguagem. Prática no campo do jornalismo impresso sempre vinculada ao Jornal Laboratório e a
outros produtos laboratoriais. Legislação sobre plágio.
OBJETIVOS

Possibilitar a alunxs da disciplina elaborar textos jornalísticos a partir de pautas previamente discutidas em sala de aula; enfatizar o
exercício do texto jornalístico voltado para o formato impresso; exercitar a crítica das coberturas realizadas por diferentes veículos
impressos; contribuir para a capacitação dx alunx para identificar acertos e desvios éticos na cobertura jornalística, bem como
proporcionar o aprendizado do ofício jornalístico a partir dos erros e méritos identificados nos textos produzidos pelo grupo.
METODOLOGIA

As/os alunas/os deverão realizar matérias jornalísticas utilizando diferentes linguagens: verbais, desenhos, infográficos, fotografia,
simulando a publicação em meio impresso.
Estratégias digitais:
•
Usaremos Googlegroups para comunicação via email e Google Drive como repositório do material didático
•
Poderemos usar a plataforma Instagram (em modalidade fechada, apenas para o grupo da disciplina) para subir alguns
vídeos e imagens, seja do corpo docente ou produzidos pelas/os discentes.
•
Usaremos a plataforma WhatsApp para criar um grupo com alunas e alunos e poder nos comunicar com mais
proximidade.
•
Outras plataformas poderão ser utilizadas, como Moodle ou as que sejam de amplo e cômodo acesso para todas e todos
•
Para todas as plataformas digitais, as docentes e as/os alunos combinarão regras de intercâmbio e prazos para postagens.
Algumas observações:
•
Os recursos didáticos deverão evitar o uso de audiovisual em grande escala, ou vídeos longos.
•
Haverá um ou dois encontros ao vivo, semanalmente, em plataforma jitsimeet ou similar, no horário da disciplina
•
Toda a bibliografia a ser utilizada estará em formato digital.
•
No drive da disciplina estará a bibliografia, o cronograma de atividades, o controle de notas e a presença, e material
didático.
AVALIAÇÃO

A avaliação será resultado da média das notas das matérias produzidas, mais a nota de conceito por participação nas atividades.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Etapas de produção de um jornal impresso; planejamento da produção, edição e distribuição
- Linha editorial, construção do contraditório e legitimidade de vozes/fontes, a partir de exemplos de capas, manchetes e textos de
veículos impressos locais, regionais, nacionais e internacionais
- Projeto editorial
- Padronização e estilo
- Prática de edição: pauta, apuração, fontes, edição de texto, redação, revisão, ilustrações.
- Gêneros jornalísticos, tipos. Entrevista, perfil, reportagem, crônica, fotorreportagem; infográficos
- Análise crítica do jornalismo impresso: desconstrução da linguagem sexista, racista e outras formas de discriminação. Crítica das
fontes: uso de fontes alternativas e populares
- Texto: problemas mais freqüentes, uso de aspas, transcrições, linguagem coloquial.
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