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Disciplina de formação específica da habilitação em Jornalismo, que tem como a finalidade capacitar os estudantes para
as atividades do jornalismo audiovisual, em função das práticas adotadas, principalmente, pela televisão, para produzir,
registrar informações, por meio de gravações de áudio e vídeo, além de definir o formato para divulgar e distribuir a
notícia e programas por meio de recursos modificados, historicamente, pelo desenvolvimento da tecnologia, sob a
influência da linguagem. A compreensão sobre a forma de utilizar os recursos e dispositivos, relacionados com as
práticas e procedimentos, aplicadas às novas e velhas mídias. A realização das práticas e dos procedimentos, com a
reconhecida influência do jornalismo televisivo, contribui para assimilar as transformações promovidas pela tecnologia,
decorrentes da constituição do ambiente digital, em um contexto de convergência, principalmente, profissional e de
meios.
OB JE TI VO S

Desenvolver habilidades e competências para realizar as práticas da televisão e das novas mídias, em relação ao
jornalismo audiovisual em um contexto marcado pela modificação das rotinas de produção, procedimentos, distribuição e
circulação do conteúdo, por meio da identificação e o reconhecimento do ambiente digital, marcado pela convergência
em diversos aspectos, relacionados com a comunicação.
MET OD OL OGI A

Aulas expositivas, de maneira on-line, com a utilização de recursos diversos, permitidos pela
tecnologia, como atividades dirigidas, inclusive a leitura/assistência de textos e/ou vídeos
indicados no período das aulas, durante o semestre letivo , de acordo com um cronograma pré estabelecido. A finalidade é permitir a compreensão e a capacitação, atr avés da elaboração de
produtos didáticos, essenciais p ara a avaliação, com o estimulo à participação dos estudantes de
maneira ativa. As tarefas privilegia m a atuação de maneira individual, mas têm com perspectiva a
realização em conjunto, a partir da divi são em grupos. As atividades têm como refe rência o
jornalismo praticado na televisão , ainda que busque a abrangência referente a os produtos
audiovisuais, relacionados com a informação, divulgados através de outros meios, definidos como
novas mídias, condizente com o novo contexto – o ambiente digi ta, com a influência da
convergência. As atividades - dirigidas, incluídos os textos e vídeos -, são para favorecer uma
maior participação e interação . Assim como as aulas, as atividades serão desenvolvidas de
maneira progressiva, asso ciadas à apresentação dos conceitos, relacionadas 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.

A VAL IA Ç ÃO

Em torno das atividades baseadas na realização de produtos didáticos, relacionad os com as
práticas e os procedimentos do jornalismo audiovisual , influenciado pelas mudanças da te cnologia,
que gerou para o ambiente digital a referência da convergênci a, em particular de profissionais e
meios. O resultado final de pende da realização de um mínimo de até quatro (4) atividades, sob a
orientação do professor da disciplina . Os grupos serão subdivididos, por indicação do professor,
de acordo com o número de es tudantes matriculados na disciplina em relação a o semestre em
curso, com o limite, máximo de cinco (5). Os grupos são a base para a realização das atividades
de avaliação da disciplina as atividades serão complementares das aulas realizadas para que seja
ministrado o conteúdo previsto. Entre as atividades, pelo menos, d uas serão a elaboração de
produtos de informação, realizad as em condições que permitam a manutenção das orientações, de
forma a garantir que seja m praticadas as medidas proteti vas, de acordo com a conjuntura atual.
CO NT EÚ D O P RO GR AM ÁT IC O

Unidade 1
1.1. Jornalismo audiovisual: contexto, transformações, práticas;
1.2. Jornalismo televisivo: rotinas, procedimentos e produtos;
Unidade 2
2.1. Processos e procedimentos – aspectos das rotinas de produção e procedimentos.
2.1.1. Pauta – Apuração, seleção e produção;
2.1.2. Notícia – Forma, linguagem, critérios e padrões;
2.1.3. Conteúdo - Edição e finalização;
2.1.4. Apresentação – a condução do telejornal: aspectos editoriais e operacionais;
Unidade 3
3.1. Práticas: Elaboração de produtos de jornalismo audiovisual, de acordo com a realização de tarefas que demonstrem
a assimilação do conteúdo sobre aas rotinas, práticas e procedimentos, da forma apresentada nas unidades
desenvolvidas antes.
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