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EMEN TA

Disciplina teórico-prática voltada para uma introdução aos diversos gêneros do discurso jornalístico (informativo, opinativo,
investigativo, etc.), às peculiaridades dos diversos suportes jornalísticos e às técnicas de apuração, interpretação e exposição
jornalísticas. A disciplina estrutura-se em torno da análise e da crítica de material jornalístico veiculado local e nacionalmente, bem
como de exercícios práticos de redação jornalística.
O B J ETIVO S

A disciplina tem como proposta aperfeiçoar a introdução ao texto jornalístico em seus diversos gêneros. Na modalidade aula
remota, a ênfase será dada à produção de pautas para reportagem, entrevista e perfil, em equipes de dois ou três alunos, ao longo
do semestre. Para tanto, e de acordo com a ementa, durante a produção dos textos, propõe-se:
- analisar e experimentar a prática de gêneros jornalísticos
- experimentar técnicas de apuração e redação
- compreender a importância da precisão semântica na narrativa jornalística (verbos, verbos declaratórios, importância dos
substantivos e o desafio do uso dos adjetivos)
- conhecer e experimentar os processos produtivos típicos do jornalismo, desde o planejamento, a elaboração e discussão da
pauta, a apuração, a edição, a redação e publicização
- compreender os processos de transformação da produção e circulação das notícias
- promover a introdução à produção de textos jornalísticos nos gêneros reportagem, entrevista e perfil
METO D O LO G IA

Aulas expositivas prévias à produção de pautas e textos pelos alunos, distribuídos em duplas/trios por editorias e por gênero,
incorporando a elaboração de reportagens, entrevistas e perfis;
Os alunos trabalharão em diferentes editorias temáticas, como repórteres e/ou editores, assim como revisores de texto.
A VA LIA Ç Ã O

A turma será dividida em duplas/trios e por editorias para a produção de três textos por semestre. Cada equipe produzirá, ao longo
do semestre, uma reportagem, uma entrevista do tipo pingue-pongue e um perfil. Caberá a cada uma dessas duplas o empenho
para garantir que o texto pronto seja entregue no prazo estipulado e devidamente acompanhado de fotografias para ilustrá-lo. O
não cumprimento do prazo para viabilizar o processo didático dentro do semestre terá impacto na nota final das equipes
responsáveis pelos respectivos textos. Cada um dos 3 textos produzidos valerá 10 pontos, que, ao final, serão somados/divididos
por três, obtendo-se, assim, a média final do semestre.
Observação: a apresentação das pautas e o cumprimento dos prazos para a entrega destas e para a produção dos textos têm
efeito sobre a pontuação dos produtos para a avaliação geral.
C O N TEÚ D O PR O GR A MÁ TIC O

- Gêneros e proposta/adequação/características da pauta
- Etapas de produção do texto jornalístico
- Padronização, estilo, norma culta da língua
- Prática de edição: pauta, apuração, redação, revisão – editorias
- Gêneros jornalísticos: entrevista, perfil, reportagem, crônica, opinião - especificidades
- Transformações do jornalismo e plataformas digitais
*na modalidade remo ta, a cada grupo será recomendado um livro -reportagem , uma biografia
relacionada ao jornalismo ou um título clássico do jornalismo literário , cuja lei tura ser á referência
para a produ ção de uma resen ha
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