
 

 U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L  D A  B A H I A  

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO   
PROGRAMA DE COMPONENTES  

CURRICULARES  

 

COMPONENTE CURRICULAR  
   

  
CÓDIGO  N O M E  D A  D IS C IP L IN A  

                   

DOCENTE 

 

COM 125  OFICINA DE TELEJORNALISMO  Washington José de Souza Fi lho  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________                            

 

CARGA HORÁRIA  MÓDULO  
SEMESTRE VIGENTE 

T P E TOTAL  T P E  

136   136  X    2021.1 

 

EMENTA  

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. 

 

OBJETIVOS  

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. 

 

METODOLOGIA  

Aulas exposit ivas,  de maneira  on- l ine,  com a ut i l ização de recursos diversos,  permi t idos  pela  
tecnologia,  como at iv idades di r ig idas, inclus ive a le i tura /assistência  de textos e/ou vídeos  
indicados no período das aulas,  durante o semestre let ivo ,  de acordo com um cronograma pré -
estabelec ido . A f ina l idade é permit i r  a  compreensão e a capacitação, at r avés da e laboração de 
produtos didát icos, essencia is p ara a aval iação, com o est imulo à  part ic ipação dos estudantes de 
maneira at iva .  As tarefas priv i legiam a atuação de maneira indiv idual,  mas têm com perspect iva a  
real ização em conjunto,  a part i r  da d ivi são em grupos. As at iv idades têm como refe rência o 
jorna l ismo prat icado na te levisão , a inda que busque a abrangência referente aos produtos 
audiovisuais,  re lac ionados com a informação, d ivu lgados at ravés de outros meios, def in idos como 
novas mídias,  condizente com o novo contexto –  o  ambiente  dig i ta,  com a in f luência da 
convergência .  As at iv idades - d ir ig idas, incluídos os textos e vídeos - ,  são para favorecer uma 
maior par t ic ipação e interação . Ass im como as aulas,  as at iv idades serão desenvolv idas de 
maneira progress iva, associadas à apresentação dos conceitos,  re lac ionadas com as prát icas e  
procedimentos do jornal ismo audiovisual,  sempre em três fases: aulas exposit ivas; at iv idades 
dir ig idas; e at iv idades prát icas , que têm a part ic ipação do estudante como necessária e essencia l .   

 

 

AVAL IAÇÃO  



Em torno das at iv idades baseadas na real ização de produtos didát icos, re lac ionados com as 
prát icas e  os procedimentos do jorna l ismo audiovisual ,  inf luenciado pelas mudanças da te cnologia,  
que gerou para o ambiente dig i ta l  a referência da convergênci a,  em part icular de prof issiona is e 
meios .  O resultado f inal depende da rea l ização de um mín imo de até quatro  (4) at iv idades ,  sob a 
orientação do professor da disc ip l ina .  Os grupos serão subdiv id idos, por indicação do professor ,  
de acordo com o número de es tudantes matr iculados  na disc ip l ina em relação ao semestre em 
curso, com o l imite,  máximo de c inco (5).  Os grupos são a base para a real ização das a t iv idades  
de aval iação da discip l ina as  at iv idades serão complementares das aulas real izadas para que seja  
min ist rado o conteúdo previsto.  Entre as a t iv idades, pelo menos,  duas serão a elaboração de 
produtos de informação, rea l izadas em condições que permitam a manutenção das  or ientações, de 
forma a garant ir  que sejam prat icadas as medidas protet i vas, de acordo com a con juntura atual.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

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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