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A disciplina tem caráter teórico/prático, funcionando como uma introdução à problemática geral da produção e disponibilização
jornalística em novos suportes midiáticos, porém com priorização do jornalismo online praticado na internet, como campo de
estudo, observação e experimentação. A oficina terá parte de suas atividades práticas organizadas em torno da produção de um
produto online jornalístico laboratorial.
OBJETIVOS

- Conhecer os fundamentos teórico-conceituais e técnicos sobre os processos e práticas de produção, edição e circulação de
conteúdos jornalísticos em ambientes digitais;
- Conhecer e praticar as técnicas de escrita para o jornalismo digital;
- Experimentar práticas e rotinas de produção, edição e circulação de conteúdos jornalísticos nos ambientes digitais;
- Criar narrativas jornalísticas a partir da experimentação dos recursos e linguagens hipermidiáticos;
- Observar e analisar dinâmicas de circulação dos conteúdos jornalísticos produzidos nos ambientes digitais.
METODOLOGIA

Aulas expositivas, leitura de textos, seminários, desenvolvimento de produto jornalístico online laboratorial.
AVALIAÇÃO

Leitura de textos – 10
Exercícios – 50
Produto jornalístico – 40
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade I - Jornalismo no ecossistema digital
Jornalismo pós-industrial e os desafios contemporâneos
Características do webjornalismo: hipertextualidade, multimidialidade, interatividade, memória, instantaneidade,
personalização, ubiquidade
Gerações do jornalismo digital: transposição, metáfora, webjornalismo ou jornalismo digital de terceira geração,
jornalismo em bases de dados (quarta e quinta gerações).
Jornalismo convergente e continuum multimídia
Linguagem hipermidiática e formatos: blog, liveblog, podcasts, vídeos verticais, reportagem longform, newsletters, linhas
do tempo, bots e chats, visualização de dados, formato personalizado, realidade virtual e aumentada.

Unidade II - Técnicas de jornalismo digital
Técnicas de texto: a pirâmide deitada e o hiperlink como elemento narrativo central no jornalismo digital
Técnicas de SEO para o jornalismo
Processo de produção jornalística: composição, edição, publicação e circulação
A grande reportagem multimídia
Cobertura jornalística com dispositivos móveis
Verificação (fact-checking) nas redes sociais
Infografia e produção audiovisual
Ferramentas digitais para jornalistas
Métricas editoriais e analytics
Redes sociais, engajamento da audiência e questões éticas
Unidade III - Inovação
Jornalismo imersivo e outros produtos digitais dinâmicos
Crise do jornalismo e novos modelos de negócio
Empreendedorismo no jornalismo digital
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