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PROJETO!PEDAGOGICO!E!A!QUALIDADE!DA!EDUCAÇÃO!

!

Em!2007!o!Projeto!Pedagógico!Institucional!(PPI),!das!Faculdades!Integradas!
do!Brasil,!passou!por!uma!reformulação.!!Foi!aprovado!pela!Portaria!nº!76/07!–!D.G.!
e!determinava,!no!seu!art.!2º:!

!

O! PPI! estabelece! as! políticas! acadêmicas! das! Faculdades! Integradas! do!
Brasil,! dando! suporte! para! elaboração! e! execução! do! Plano! de!
Desenvolvimento! Institucional! (PDI)! e! outros! documentos! institucionais,!
como!os!Projetos!Pedagógicos!dos!Cursos!(PPCs).!

!

O! PPI,! no! seu! item! I! –! Finalidades! e! objetivos! da! instituição! [! assume! o!
compromisso! institucional! com! a! aprendizagem! dos! alunos! e! com! o! mérito!
acadêmico.!Essa!orientação!passou!a!ser!o!eixo!principal!para!a!reformulação!dos!
Projetos!Pedagógicos!dos!Cursos.!

Depois!de!um!trabalho!incansável!com!a!participação!de!professores,!alunos,!
técnicos! administrativos! com! a! supervisão! das! coordenações! e! da! Direção!
Acadêmica,!os!PPCs!estão!reformulados.!

Com! os! PPCs! reelaborados! os! ganhos! são! expressivos,! pois! sistematiza! o!
planejamento! dos! cursos! focando! a! aprendizagem! dos! alunos,! estabelecendo[se!
modos! efetivos! de! se! conseguir! bom! desempenho! na! relação! teoria! e! prática! e!
aplicação! das! políticas! de! ensino! –! aprendizagem.! Com! isso! a! instituição! se!
fortalece! compondo! um! ambiente! de! aprendizagem! permanente.! Desse! modo,! o!
UniBrasil!Centro!Universitário!valoriza!o!seu!compromisso!com!a!aprendizagem!do!
aluno!e!o!mérito!acadêmico,!contribuindo!com!o!desenvolvimento!de!uma!sociedade!
mais!justa.!

Façamos!bom!uso!dos!PPCs.!

!

!

Professor!Dr.!Sérgio!Ferraz!de!Lima!

Diretor!Geral!



!

PROJETOS!PEDAGÓGICOS!DOS!CURSOS!–!DO!IDEAL!À!EFETIVAÇÃO!

!

O!compromisso!com!um!ensino!superior!de!qualidade,!nas!suas!dimensões!

científica,! humanística! e! profissional,! demanda! necessariamente! projetos! capazes!

de!oferecer,!de!forma!objetiva!e!consequente,!as!diretrizes!para!a!sua!efetivação.!!

Foi! com! esse! espírito! que! durante! mais! de! um! ano,! Professores,!

Coordenações!de!Curso!e!Direção!Acadêmica!se!dedicaram!ao!desafio!da!revisão!e!

reelaboração! dos! Projetos! Pedagógicos! dos! Cursos! (PPC)! de! graduação! das!

Faculdades!Integradas!do!Brasil,!disponibilizados!agora!à!comunidade!acadêmica.!!

É! importante! reafirmar!que!o! significado!do! termo!projeto!está! vinculado!ao!

desejo!de!fazer!acontecer!futuramente!aquilo!que!idealizamos!e,!para!que!o!projeto!

transcenda! a! dimensão! ideal! e! possa! concretizar[se,! é! necessário! agir,! agir! com!

planejamento.!!

Ora,! se! ideais! precisam! de! ações! planejadas! para! que! não! se! tornem!

discursos!com!tendência!ao!esvaziamento!e!desvinculação!da!realidade,!as!ações,!

por! sua! vez,! precisam! de! princípios! que! as! sustentem! e! as! orientem,! e! que! não!

permitam! que! elas! se! submetam! aos! riscos! de! uma! racionalidade! estritamente!

operacional!e!desprovida!de!objetividade.!!

A! compreensão! da! profícua! interdependência! entre! o! ideal,! o! projeto! e! a!

ação,! favorece! o! entendimento! de! que! a! gestão! acadêmica! deve! se! conduzir,! de!

forma!articulada!e!consonante,!na!medida!das!necessidades!e!possibilidades,!com!

os! diversos! níveis! de! planejamento! educacional,! a! saber:! Plano! Nacional! de!

Educação,!Diretrizes!Curriculares!Nacionais,!Projeto!Pedagógico!Institucional!(PPI),!

Plano! de! Desenvolvimento! Institucional! (PDI),! Projetos! Pedagógicos! dos! Cursos!

(PPC),!Planos!de!Ação!das!Coordenações!de!Curso!e!Planos!de!Ensino!Docente.!!

Assim!concebidos,!os!Projetos!Pedagógicos!dos!Cursos! (PPC)!do!UniBrasil!

Centro!Universitáriose!constituem!em! instrumentos!valiosos!e! imprescindíveis.!Sua!

plena! utilização,! aliada! à! análise! dos! indicadores! externos,! entre! outros! aqueles!

produzidos! pelo! Ministério! da! Educação,! bem! como! dos! indicadores! internos,!

particularmente!os!dados!oriundos!das!avaliações!institucionais,!impulsionam!a!sua!

potencialidade!e!qualificam!o!trabalho!acadêmico!desenvolvido!em!nossa!Instituição.!!

Nossa! expectativa! é,! portanto,! que! os! Projetos! Pedagógicos! dos! Cursos!

façam! parte! do! cotidiano! dos! envolvidos! no! processo! educacional,! das! instâncias!



!

administrativas! ao! espaço! das! salas! de! aula,! que! possam! ser! experimentados,!

discutidos! e! aprimorados,! em! prol! da! consecução! dos! nossos! compromissos! e!

objetivos!comuns.!!

!
Saudações!acadêmicas,!!

!
Professor!Jairo!Marçal!

Diretor!Acadêmico!

!
!
!



!

!

!
!

SUMÁRIO!
!

!

1!PERFIL!DO!CURSO!................................................................................................!8!

1.1!CONTEXTO!EDUCACIONAL!............................................................................................................!8!

1.2!OBJETIVOS!DO!CURSO!...................................................................................................................!9!

Objetivo)Geral!.....................................................................................................................................!9!

Objetivos)Específicos!..........................................................................................................................!9!

1.3!PRINCÍPIOS!NORTEADORES!.........................................................................................................!10!

1.4!CONCEPÇÃO!DE!CURSO!...............................................................................................................!12!

1.5!COMPETÊNCIAS!E!HABILIDADES!..................................................................................................!14!

2!POLÍTICAS!INSTITUCIONAIS!NO!ÂMBITO!DO!CURSO!....................................!16!

2.!1.!ATIVIDADES!ACADÊMICAS!.........................................................................................................!16!

2.!2.!ATIVIDADES!COMPLEMENTARES!...............................................................................................!17!

3!PERFIL!DO!EGRESSO..........................................................................................!21!

3.1.!APTIDÕES!ESPERADAS!AO!EGRESSO!..........................................................................................!22!

3.2.!ATUAÇÃO!NO!MERCADO!PROFISSIONAL!...................................................................................!23!

4!REPRESENTAÇÃO!GRÁFICA!DE!UM!PERFIL!DE!FORMAÇÃO!.......................!25!

5!FORMA!DE!ACESSO!AO!CURSO!........................................................................!30!

6!SISTEMA!DE!AVALIAÇÃO!DO!PROJETO!DO!CURSO!......................................!33!

COMISSÃO!PRÓPRIA!DE!AVALIAÇÃO!(CPA)!.......................................................................................!34!

AVALIAÇÃO!DE!CURSO,!PROFESSORES!E!INFRAESTRUTURA!.............................................................!37!



!

DIVULGAÇÃO!E!ANÁLISE!DA!AVALIAÇÃO!DE!CURSO!.........................................................................!37!

ENADE!...............................................................................................................................................!37!

9!TRABALHO!DE!CONCLUSÃO!DE!CURSO!(TCC)!..............................................!42!

9.1.!LINHAS!DE!PESQUISA!..................................................................................................................!45!

10!ESTÁGIO!CURRICULAR!....................................................................................!47!

11.!ATO!AUTORIZATIVO!ANTERIOR!OU!ATO!DE!CRIAÇÃO!..............................!51!

12.!DOCENTES/TUTORES!COMPROMETIDOS!.....................................................!53!

13.!COMPONENTES!CURRICULARES!...................................................................!54!

LISTAGEM!DE!DOCENTES/TUTORES!...................................................................!93!

Coordenação!de!curso!...........................................................................................!93!

Professores!.....................................................................!Erro!!Indicador!não!definido.!

14.!INSTALAÇÕES!FÍSICAS!....................................................................................!93!



!

!

1!PERFIL!DO!CURSO!

!

1.1!CONTEXTO!EDUCACIONAL!
!

A! cada! dia! as! atividades! jornalísticas! ganham! maior! importância! por! sua!

contribuição! na! decodificação! das! diversas! realidades! que! nos! cercam,! em! um!

processo! que! institui! e! é! instituído! pelo! cenário! contemporâneo.! Através! das!

diversas!ferramentas!tecnológicas!que!conduzem!a!informação,!chegam[nos!signos!

de! toda!ordem!–!verbais!e!não[verbais!–!com! informações!e!enquadramentos!que!

embasam!a!construção!de!nosso!repertório!cognitivo!e!cultural.!!

Política,!economia,!cultura,!esportes!estão!entre!os!assuntos!que!compõem!o!

cotidiano! das! pessoas! e! seu! conhecimento! influencia! diretamente! as! relações!

sociais! de! forma! permanente,! dinâmica! e! complexa,! definindo! e! alterando! os!

cenários! do! país.! Devido! a! essa! grande! carga! de! responsabilidade,! “o!

profissionalismo!da!comunicação!passa!a!ser!estimulado!pela!sensibilidade!de!todas!

as! sociedades! para! as! informações! produzidas! e! difundidas,! pela! importância! da!

informação! em! todos! os! ramos! e! em! todos! os! setores! da! vida! da! nação! e! pelo!

rápido! desenvolvimento! da! tecnologia,! que! exige! uma! especialização! cada! vez!

maior”!(UNESCO,!1983).!!

! ! Nesse!novo!espaço!público!(HABERMAS,!1984),!reconfigurado!pelas!lógicas!

midiáticas,! o! jornalista! apresenta[se! como! um!dos! profissionais! a! atuar! na! era! do!

conhecimento,! em! que! se! exige! o! contato! com! o! mundo,! sem! o! abandono! da!

ambiência!regional!que!o!sustenta.!O!domínio!das!particularidades!discursivas!dos!

espaços!em!que!o!jornalista!opera!é!essencial!para!que!possa!concretizar,!por!fim,!

seu!papel!de!um!mediador(do(mundo,!visto!que!as!performances!técnicas!tendem!a!

tornar!mais!evidentes!as!heterogeneidades.!Conforme!colocado!por!Wolton,!“ontem!

a!dificuldade!para!abordar!o!outro!ilustrava!a!dificuldade!de!comunicar!com!ele.!Hoje!

a! facilidade! de! comunicar! dá! o! falso! sentimento! de! que! seria! mais! fácil!

compreender[se.! Em! outras! palavras,! a! globalização! é! um! acelerador! da!

contradição”!(2006,!p.!19).!!

! A!compreensão!da!realidade!da!profissão!requisita,!portanto,!o!entendimento!da!

crise!enfrentada!pelo! jornalismo,! tendo!em!vista!a! reconfiguração!de!suas!práticas!



!

pela! pluralização! dos! processos! de! enunciação.! Assiste[se! à! transição! de! um!

momento! histórico! em! que! cabia! apenas! ao! jornalista! o! controle! dos! processos!

enunciativos,!para!uma!nova!realidade!na!qual!as! tecnologias!de!difusão! trazem!à!

sociedade!capacidades!de!produção!e!enfrentamento!de!sua!mídia!(BRAGA,!2006).!

Os! dispositivos! de! comunicação! se! popularizam! e! o! tempo! entre! o! acontecer! e!

onoticiar!é!cada!vez!mais!curtoq!não!obstante,!os!receptores!acostumam[se!a!uma!

nova! temporalidade! de! informações! rápidas,! nem! sempre! bem! apuradas,! pois!

provêm!das!diversas!instâncias!sociais.!

! Ao! curso! de! Jornalismo,! urge! buscar! a! melhor! compreensão! sobre! as! formas!

pelas! quais! o! jornalista! permanece! como! profissional! determinante! no! campo! da!

Comunicação! Social,! capaz! de! atuar! em! um! ambiente! regido! pela! convergência!

tecnológica! e! de! se! utilizar! propositivamente! das! ferramentas! técnicas! hoje!

disponíveis!para!informar!a!população!de!maneira!ética!e!responsável.!

!

1.2!OBJETIVOS!DO!CURSO!
!

Objetivo!Geral!

! O! curso! de! Jornalismo! do! UniBrasil! Centro! Universitáriotem! como! objetivo!

geral!a!formação!de!profissionais!críticos,!dotados!de!competência!teórica,!técnica,!

ética! e! estética,! capazes! de! compreender! a! complexa! constituição! política,!

econômica,!social!e!cultural!do!mundo!atual,!de!modo!que!registrem!e!divulguem!os!

fatos! e! fenômenos! de! maneira! clara! e! consistente,! contribuindo! para! o!

aprimoramento! da! profissão! e! para! a! qualificação! do! debate! social! sobre! as!

questões!contemporâneas.!

!!! 
!

Objetivos!Específicos!

•! Propiciar!o!entendimento!e!estimular!a!produção!de!informações!relacionadas!

a! fatos,! fenômenos,! circunstâncias! e! contextos! que! articulem! o! momento!

atual!com!os!precedentes!de!outros!tempos!históricosq!

•! Desenvolver!um!ensino!que!valorize!a!interpretação!crítica!dos!fatos!sociais,!

bem!como!a!objetividade!nos!registros!e!divulgação!desses!fatosq!



!

•! Exercitar! as! relações! com! outras! áreas! sociais,! culturais! e! econômicas! de!

modo! a! qualificar! a! produção! jornalística! e! contribuir! para! superar! o! senso!

comumq!

•! Estimular! o! domínio! do! pensamento! científico! como! método! para! a!

aproximação!e!representação!da!realidade!socialq!

•! Provocar! a! aquisição! de! um! arcabouço! humanístico! e! amplo! repertório!

cultural!por!meios!dos!pilares!em!ensino,!pesquisa!e!extensãoq!

•! Estimular! a! experimentação! de! novas! técnicas! jornalísticas,! tendo! em! vista!

um!cenário!de!midiatização,!de!convergência! tecnológica!e! ! reconfigurações!

do!campo!jornalísticoq!

•! Enfatizar!o!empreendedorismo!e!a!atividade!profissional!autônoma!de!forma!a!

incentivar! a! concepção! e! execução! de! projetos! inovadores! capazes! de!

ampliar!os!nichos!de!atuação!do!campo!jornalístico.!

!

!

!

1.3!PRINCÍPIOS!NORTEADORES!
!

•! Postura! crítica! e! propositiva! em! relação! ao! mercado! de! atuação!
profissional!em!jornalismo.!

!

! ! O! curso! de! jornalismo! do!UniBrasil! Centro!Universitáriotem! como! princípios!

norteadores! formar! o! profissional! para! que! atue! com! domínio! dos! contextos! que!

constituem! sua! realidade! regional! sem! jamais! desconsiderar! as! condições! sócio[

culturais!mais!amplas!que!determinam!essa!realidade.!Tal!profissional!não!deve!agir!

como! refém! das! eventuais! limitações! dessa! regionalização,! mas! atuar!

propositivamente,!oferecendo!soluções!para!os!problemas!técnicos!do!jornalismo!e,!

assim,!contribuindo!para!a!fruição!democrática!da!informação.!!

!

•! O! jornalista! como! um! profissional! localizado! em! uma! posição[chave! para!

interferir!nas!questões!sociais!e!incentivar!a!mudança!de!rumos!nas!políticas!

públicas.!



!

Pautado! firmemente! nas! condições! sócio[econômicas! da! realidade! da! qual!

retira!seus!subsídios!técnicos!e!teóricos,!o!curso!de!Jornalismo!da!UniBrasil!respeita!

o! compromisso! institucional! com!as!agendas! locais,! nacionais!e! internacionais!em!

prol!do!desenvolvimento!sustentado!e!da!busca!pela!justiça!social.!Acredita[se!que!o!

egresso! do! UniBrasil! Centro! Universitárioestará! apto! a! responder! pela! difusão! da!

informação! com! ética! e! responsabilidade,! sem! dúvida! uma! das! principais!

características! da! imprensa! e! que,! por! outro! lado,! a! ausência! dessas! duas!

características!transforma[se!no!maior!problema!do!Jornalismo.!!

!

•! Envolvimento! discente! com! a! vida! acadêmica! a! partir! dos! projetos! de!

extensão!e!pesquisa!

Em! consonância! com! as! Diretrizes! Curriculares! Nacionais,! que! preveem! aos!

cursos!de!Jornalismo!o!uso!de!“metodologias!que!privilegiem!a!participação!ativa!do!

aluno!na!construção!do!conhecimento!e!a! integração!entre!os!conteúdos,!além!de!

estimular! a! interação! entre! o! ensino,! a! pesquisa! e! a! extensão”,! bem! como! a!

utilização! de! “diferentes! cenários! de! ensino[aprendizagem,! permitindo! ao! aluno!

conhecer!e!vivenciar!situações!variadas!em!equipes!multiprofissionais”,!tem[se!como!

princípio!norteador!que!a!formação!do!corpo!discente!deve!passar!pela!participação!

em! projetos! de! diferentes! naturezas,! oferecidos! como! atividades! de! extensão! ao!

longo!de!sua!vida!acadêmica.!Por!essa!razão,!o!curso!oferece!vários!projetos!(como!

a! agência! Midiabólicos,! a! Radioweb! UniBrasil,! projetos! de! iniciação! científica! e!

monitoria,! além! de! eventos! de! difusão! de! conhecimento)! que! possibilitam! ao!

estudante!um!envolvimento!extraclasse!e!a!concretização!de!produtos!jornalísticos!a!

partir!de!demandas!comunicacionais!reais.!

! ! !!

•! A! compreensão! dialética! da! profissão,! o! espaço! para! a! apreensão! e!

fortalecimento! do! domínio! técnico! e! o! equilíbrio! com! o! conteúdo! reflexivo!

respondem! à! vocação! do! curso! de! Jornalismo! e! se! valem! de! instrumentos!

flexíveis!de!aplicação!do!processo!de!aprendizado.!

! ! Interessa! ao! curso,! como! princípio! norteador,! as! zonas! de! contato! (e!

contágio)!entre!mídias,!saberes!e!áreas!do!conhecimento!–!principalmente!em!uma!

época! em! que! a! aprendizagem! restrita! das! técnicas! operacionais! das! mídias! dá!

claros! sinais!de!esgotamento! frente!a!demandas!de!mercado,!às! redefinições!das!



!

funções! do! Jornalismo! dentre! as! diversas! profissões! da! comunicação! social,! a!

instabilidade!das!relações!de!trabalho!e!de!rápida!superação!tecnológica.!!

! ! Assim,! a! lógica! atual! dos! procedimentos! de! aprendizado,! no! curso! de!

Jornalismo! da! UniBrasil,! atende! a! seus! princípios! fundadores,! estabelecidos! na!

criação!do!curso,!em!2001.!

1.4!CONCEPÇÃO!DE!CURSO!
!

A! partir! da! epistemologia! que! rege! a! concepção! de! curso! essa! proposta!

pedagógica! fundamenta! a! formação! do! Jornalista! estruturando! as! disciplinas! do!

currículo! em! duas! áreas,! a! saber:! Ciências! Sociais,! Ciências! da! Comunicação! e!

Linguagem.! A! interação! entre! as! matérias! técnico[laboratoriais! (como! Fotografia,(

Radiojornalismo,(Telejornalismo,(Laboratório(de(Cinema,(Redação(Jornalística)!e!as!

matérias! teóricas! (como! Teoria( da( Comunicação,( Teoria( da( Notícia,( História( da(

Comunicação,( Ética,( Legislação( de( Jornalismo,( Cinema),! tem! como! objetivo!

provocar! a! percepção! dos! alunos! sobre! a! necessidade! de! aliar! teoria! à! prática,!

rompendo! assim! a! divisão! entre! essas! duas! áreas.! Essa! compreensão! será!

desencadeada!pelo!planejamento!pedagógico,!que!prevê!o!estímulo!à!reflexão!e!à!

apreensão! do! conteúdo! das! mais! diversas! áreas! de! conhecimento! e! sua! relação!

com!a!profissão!de!jornalista.!!

! ! Tendo!em!vista! tais!perspectivas,!o!curso!de!Jornalismo!da!UniBrasil!coloca!

como! ênfase! central! a! formação! de! profissionais! preparados,! intelectual! e!

pragmaticamente,! para! concretizar! modos! de! participação! inovadora! no! mercado!

jornalístico,! oferecendo! tendências! a! esse! mercado,! ao! invés! de! simplesmente!

pautar[se!pelos!seus!vícios.!Sem!dúvida,!na!construção!da!experiência!cotidiana,!a!

imprensa! contribui! decisivamente!para!a!elaboração!de! técnicas!que! constituem!a!

formação! básica! do! jornalista.! Mas! a! própria! realidade! das! redes! de! informação!

(CASTELLS,!1999)!pede,!nessa!primeira!década!do!século!XXI,!formações!voltadas!

para!o!aprimoramento!da!prática!jornalística!–!algo!que,!por!vezes,!escapa!na!lógica!

de!produção!rotineira.!!

! ! Tal! postura! propositiva! ao! campo! da! comunicação! é! garantida! a! partir! de!

disciplinas! centrais! na!grade! curricular,! como!Empreendedorismo,(Novas(Mídias(e(

Incubadora(de(Produtos(Jornalísticos,(enquanto!a!ênfase!humanista!na!formação!do!

jornalista!da!UniBrasil!é!assegurada!pela!presença!de!disciplinas!que!contemplam!a!



!

consolidação!de!um! repertório! cultural!diferenciado,! como! Introdução(à(história(da(

arte,(Cinema,(Teoria(Política(e!História(do(Brasil.(Do!mesmo!modo,!o!processo!de!

convergência! tecnológico! é! contemplado! na! grade! curricular! em! disciplinas! como!

Laboratório( de( Novas( Mídias( e( Redação( Jornalística,( no! intuito! de! preparar!

profissionais! preparados! às! constantes! mutações! do! mercado! de! trabalhoq! ainda!

assim,! o! jornalismo! impresso! é! compreendido! como! suporte! de! forte! importância!

simbólica!ao! campo,!e!é! trabalhado!a!partir! da!produção!do! jornal! laboratório!nas!

disciplinas!de!Redação(Jornalística(IV(e!Planejamento(Editorial.(

! ! Portanto,! tendo!em!perspectiva!as!competências!específicas!previstas!pelas!

Diretrizes! Curriculares! Nacionais! aos! egressos! do! curso! de! Jornalismo,! as!

disciplinas! da! grade! curricular,! bem! como! demais! projetos! de! extensão,! buscam!

enfatizar! o! conhecimento! da! história,! a! cultura! e! a! realidade! social,! econômica! e!

política!brasileira,!considerando!especialmente!a!diversidade!regional.!A!localização!

geográfica!em!que!a!instituição!está!situada!–!a!zona!leste!curitibana,!que!abrange!

oito! bairros! e! o! município! de! Pinhais! –! traz! o! foco! do! curso! nas! demandas!

comunicacionais!dessa!população,!caracterizada!pelo!baixo!poder!aquisitivo!e!uma!

posição! tangencial! em! relação! aos! bairros! nobres! de! Curitiba.! Essa! concepção!

justifica,! por! exemplo,! o! desenvolvimento! de! disciplinas! como!Formação(política( e(

econômica( regional,( Incubadora( de(Produtos( Jornalísticos(e! o! foco! dos! periódicos!

desenvolvidos! nas! disciplinas! de! Redação( Jornalística( no! atendimento! das!

necessidades! comunicacionais! das! comunidades! circundantes! ao! campus! da!

UniBrasil.!

Em!uma!visão!mais!abrangente,!após!concluir!a!graduação!o!egresso!deverá!

poder! resolver,! principalmente,! os! problemas! relacionados! ao! uso! adequado! da!

informação! jornalística,! o! que! se! dá,! necessariamente,! pela! formação! superior!

específica.!Faltam,!em!Curitiba!e!região,!profissionais!capacitados!para!o!exercício!

do!jornalismo!capazes!de!estimular!a!livre!circulação!de!informação!no!Paraná!pela!

construção! de! uma! imprensa! mais! consciente! de! seu! papel! na! sociedade.! Para!

alcançar! esse! objetivo! é! preciso! provocar! a! adoção,! por! parte! dos! meios! de!

comunicação! atualmente! existentes,! de! uma! postura! mais! voltada! à! sociedade! e!

seus! valores! e! comprometida! com! o! desenvolvimento! tanto! econômico! quanto!

intelectual!das!pessoas,!estreitando!a!ligação!entre!os!veículos!e!seus!públicos.!



!

1.5!COMPETÊNCIAS!E!HABILIDADES!
!

O! profissional! de! Comunicação! deve! ainda! estar! apto! a! adequar[se! à!

complexidade,! à! dinâmica!e! à! velocidade!das!modalidades! comunicacionais! neste!

momento!de! surgimento!de!novas! tecnologias!e! linguagens.!No!caso!do! jornalista!

oriundo!do!UniBrasil!Centro!Universitário,!cabe!a!ele!utilizar!o! instrumental! teórico[

prático!proposto!pelo!curso!para!criar!e!inovar!no!campo!da!Comunicação!Social!em!

âmbito! local! e! regional,! adaptando! as! ferramentas! comunicacionais! ao! perfil! de!

quem!vive!em!Curitiba!e!região.!

Nesse! sentido,! no! UniBrasil! Centro! Universitário! pretende[se! preparar! um!

jornalismo!com!competências!e!habilidades!para!cumprir!funções!básicas!inerentes!

à!profissão,!tais!como:!!

•! escrever!um!bom!texto,!adequado!às!normas!padrão!da!língua!portuguesaq!!

•! realizar! as! atividades! fundamentais! como:! entrevistar,! reportar,! comentar,!

interpretar,! opinar,! planejar! e! informar,! entre! outras! coisas,! por! meio!

impresso,!radiofônico,!televisivo!ou!em!novas!mídiasq!!

•! ter! pleno! domínio! das! técnicas! de! produção! e! manipulação! de! textos,!

imagens!e!sons!aplicados!à!informação!jornalísticaq!!

•! operar!equipamentos!fotográficos!e!de!informática,!rádio!e!televisão.!!

Mesmo!com!todo!esse!conhecimento!o!egresso!não!passaria!de!um!técnico!

em! jornalismo.! Por! tal! razão,! a! ênfase! buscada! pelo! curso! de! Jornalismo! visa!

oferecer! aos! estudantes! uma! formação! complexa,! diferenciada! e! focada! nos!

princípios!humanistas.!

Além!dessa!base!de!conhecimentos! teóricos!e!humanísticos,!que! resultarão!

em!uma!postura!ética[política!de!base!e!que!permeará!toda!a!atividade!do!egresso,!

há!as!competências!e!habilidades!exigidas!pelas!DCNs!instituídas!pelo!Ministério!da!

Educação!e!que!deverão!ser!rigorosamente!cumpridas,!como!a!capacidade!de:!

•! registrar! fatos! jornalísticos,! apurando,! interpretando,! editando! e!

transformando[os!em!notícias!e!reportagensq!!

•! interpretar,!explicar!e!contextualizar!informaçõesq!!

•! sustentar! senso! crítico! e! discernimento! em! relação! aos! constrangimentos!

enfrentados!na!profissãoq!



!

•! buscar!a!inovação!e!experimentação!das!técnicas!jornalísticas,!aperfeiçoando!

as!práticas!do!mercado!de!trabalhoq!

•! investigar!informações,!produzir!textos!e!mensagens!jornalísticas!com!clareza!

e!correção!e!editá[los!em!espaço!e!período!de!tempo!limitadosq!!

•! cultivar! a! curiosidade! sobre! os! mais! diversos! assuntos! e! a! humildade! em!

relação!ao!conhecimentoq!!

•! possuir!abertura!para!compreender!que!o!aprendizado!é!permanenteq!!

•! saber! conviver! com! o! poder,! a! fama! e! a! celebridade! mantendo! a!

independência!e!o!distanciamento!necessários!em!relação!aos!mesmosq!!

•! possuir! domínio! instrumental! de! dois! idiomas! estrangeiros! –!

preferencialmente!inglês!e!espanhol,!tendo!em!vista!o!contexto!geopolítico!do!

Brasil.!
!



!

!

2!POLÍTICAS!INSTITUCIONAIS!NO!ÂMBITO!DO!CURSO!
!

2.!1.!ATIVIDADES!ACADÊMICAS!
!

! O! curso! de! Jornalismo! da! UniBrasil! alia[se! à! necessária! procura! por!

experimentação,!criação!e!crítica!da!produção!jornalística.!Deve[se!primar,!tanto!em!

produções!laboratoriais!quanto!trabalhos!de!conclusão!de!curso,!pela!reinvenção!de!

técnicas,! procedimentos! e! variedade! de! linguagens! (em! sentido! amplo,!

contemplando! gêneros,! estilos,! pactos! de! leitura)! a! fim! de! se! explorar! as!

possibilidades!variadas!e!complexas!de!ação!jornalística.!!

! Diante!de!tal!propósito,!o!curso!de!Jornalismo!da!UniBrasil!concilia!formação!

humana!(ampla,!de!envergadura)!com!a!preparação!profissional!(específica).!Busca[

se! compreender! a! atividade! jornalística! tanto! em! suas! particularidades! e! riquezas!

quanto! em! sua! inserção! e! no! diálogo! com! processos! culturais! e! históricos! mais!

amplos!e!fecundos.!!

! Entende[se! tais! diálogos! como! qualificadores! e! mesmo! requisitos! para! os!

desempenhos!específicos!de!ação!jornalística,!uma!vez!que!os!produtos!midiáticos!

em!larga!medida!reproduzem!as!angústias,!os!dramas,!desejos!e!as!disputas!sociais!

de! uma! época! (KELLNER,! 2001).! Por! tal! razão,! a! grade! curricular! prevê! a!

conciliação!de!disciplinas!centrais!na! formação!humanística!dos!alunos! (tais! como!

Teoria(da(Comunicação(e!História(da(Comunicação)! com!as!de!cunho!pragmático!

nas!atividades!jornalísticas!(como!Fotografia,(Fotojornalismo(e!Radiojornalismo)!logo!

nos!primeiros!períodos!do!curso.!

! A!grade!curricular!ainda!salienta!a!presença!de!4!disciplinas!(TCC(I,(II(e(III,(e!

Incubadora( de( Produtos( Jornalísticos)( que! abordam! a! investigação! científica! e! os!

processos! de! construção! do! conhecimento,! de! modo! a! promover! no! jornalista!

egresso! da!UniBrasil! a! “capacidade! de! tomar! decisões! visando! o! uso! apropriado,!

eficácia! e! custo! benefício,! da! força! de! trabalho,! de! equipamentos,! dos!

procedimentos!operacionais!e!dos! recursos! financeiros.!Para!este! fim,!os!mesmos!

devem! possuir! competências! e! habilidades! para! avaliar,! sistematizar! e! decidir! as!

condutas! mais! adequadas,! baseadas! em! evidências! científicas”,! conforme!

homologado!no!Projeto!Pedagógico!Institucional!da!UniBrasil.!!



!

! Portanto,! as! atividades! executadas! no! curso! de! Jornalismo! articulam! as!

disciplinas! acadêmicas! obrigatórias! e! as! atividades! complementares,! centralizadas!

em! projetos! de! extensão,! eventos! de! socialização! do! conhecimento! e!monitorias,!

compreendidos! como! fundamentais! para! a! concretização! de! “um! ambiente!

acadêmico!que!cultive!de!modo!natural!e!permanente!o!mérito!acadêmico,!e,!tenha!

o!compromisso!com!a!aprendizagem!reconstrutiva!na!instituição!como!um!todo,!em!

particular!com!respeito!aos!alunos”,!conforme!firmado!no!PPI.!

! Há!uma!ênfase!na!materialização!de!projetos!de!extensão!que!ampliem!a!vida!

acadêmica! do! corpo! discente! para! espaços! e! momentos! além! da! sala! de! aula,!

promovendo,! ainda! de! acordo! com! o! PPI,! um! “ambiente! acadêmico! propício! à!

aprendizagem,! em! função! das! demandas! e! em! sintonia! com! as! políticas! de!

promoção!do!desenvolvimento!sustentável!do!país”,!e!suscitando!uma!convivência!

produtiva! entre! alunos! e! professores,! fomentando! a! criação! e! manutenção! de!

“lugares! atraentes! para! estudar,! discutir,! intercambiar,! informar[se,! formar[se”.!

Sendo! assim,! o! curso! conta! com! espaços! como! a!Radioweb(UniBrasil( e! projetos!

especiais!como!a!agência!de!Jornalismo!Midiabólicos,(o!jornal!laboratório!Capital(da(

Notícia,( o! projeto! interdisciplinar!Cesta( Cultural,( além! de! programas! televisivos! e!

radiofônicos!realizados!por!estudantes.!

2.!2.!ATIVIDADES!COMPLEMENTARES!
!

Os! conteúdos! das! matérias! são! construídos! tendo! como! fomento! o!

aprendizado!estabelecido!pela!interdisciplinaridade!institucionalizada,!de!forma!que,!

necessariamente,!as!disciplinas!colaborem!entre!si!para!os!resultados!pedagógicos.!!

O!cumprimento!de!300!horas!acumulativas!em!atividades!complementares!é!

obrigatório!para!os!alunos!do!curso!de!Jornalismo!do!UniBrasil!Centro!Universitário.!

O!objetivo!das!Atividades!Complementares!é!estreitar!o!envolvimento!do!estudante!

com! o! aprendizado! extraclasse! através! do! incentivo! à! pesquisa,! à! produção!

acadêmica!complementar,!ao!estudo!de!línguas!estrangeiras,!à!valorização,!criação!

ou! potencialização! de! uma! cultura! de! permanente! atualização! profissional.! O!

regimento! das! atividades! aceitas! está! à! disposição! no! site! do! curso,! sob! o! link!

http://jornalunibrasil.wordpress.com/atividades[complementares.!!



!

As!atividades!complementares!são!organizadas!em! três!eixos:!a)!Atividades!

de! extensão! e! culturaq! b)! Atividades! de! pesquisaq! c)! Estudo! de! idiomasq! d)!

Realização!de!estágio!não!obrigatórioq!e)!Outras!atividades!complementares.!

Para!validação!de!todas!as!atividades,!o!aluno!deverá!protocolar!o!formulário!

específico!disponível!no!site!e!apresentar!certificado!comprobatório.!

!

2.2.1.!Atividades!de!extensão!e!cultura!

!

Para!ilustrar!as!atividades!de!extensão!na!proposta!do!curso!de!Jornalismo!da!

UniBrasil,! lista[se!alguns!dos!projetos,!eventos!de!socialização!de!conhecimento!e!

as!publicações!desenvolvidas!no!curso:!

!

a)!A!edição!semestral!do!Ciclo!de!Debates!sobre!Jornalismo!e!Novas!Produções!

Universitárias,! que! amplia! a! discussão! do! Jornalismo! –! com! convidados! de!

relevância! profissional! e! acadêmica! –! através! de! palestras,! debates,! oficinas,!
cursos,!lançamentos!de!obras,!etc.!!

b)! Palestras! bimestrais! com! profissionais! relevantes! das! áreas! que! foram! notícia!

durante!o!períodoq!

!

c)! Agência! de! jornalismo! Midiabólicos,! na! qual! os! alunos! realizam! projetos!

especiais! para! clientes! da! comunidade! e! coberturas! especiais! de! eventos!

institucionais)!e!a!Radioweb!UniBrasil,!espaço!destinado!à!produção!experimental!

em!radiojornalismoq!

!

d)! Evento! “Encontro! entre! Jornalismo! e! Literatura”,! seminário! estadual! que!

discute! fronteiras! entre! ambas! as! áreas! e! propõe! a! socialização! com! demais!

instituições! de! ensino! superior,! através! da! exposição! de! livros[reportagem! de!

jornalistas.!

!

!

2.2.2.!Atividades!de!pesquisa!

!



!

Para! ilustrar! as! atividades! de! pesquisa,! lista[se! alguns! dos! projetos! que!

podem!ser!realizados!no!ambiente!acadêmico:!

!

a)! A! edição! periódica! dos!Cadernos! de! Comunicação,! na! qual! há! espaço! para!
produção!docente,!discente!e!artigos!conjuntosq!

b)! A! participação! em! núcleos! de! pesquisa! de! acordo! com! as! especificidades! de!

atuação!acadêmica!de!cada!professor:!Núcleo!de!Pesquisa!em!Audiovisualq!Núcleo!

de!Pesquisa!em!Jornalismo!Impresso!e!Produção!Editorialq!Núcleo!de!Pesquisa!em!

Comunicação! Organizaçãoq! Núcleo! de! Pesquisa! em! Novas! Mídiasq! Núcleo! de!
Pesquisa!em!Teorias!do!Jornalismoq!

c)!Participação!em!eventos!científicos!internos!e!externosq!

d)!Participação!em!grupos!de!pesquisa!internos!e!externos.!

!

!

2.2.3.!Estudo!de!idiomas!

!

A! realização! de! cursos! de! idiomas! estrangeiros! é! prevista! como! atividade!

complementar! obrigatória! ao! estudante,! que! deverá! efetuar! estudo! de! línguas! em!

instituição!externa!ou!na!própria!UniBrasil!–!contemplando,!dessa!forma,!a!aquisição!

de!idiomas!como!competência!profissional!preconizada!nas!DCNs.!

A! instituição! se! compromete!a!oferecer! formações!de!domínio! instrumental! básico!

de!línguas!estrangeiras!em!módulos!especiais!em!contra!turno,!e!por!via!de!cursos!

na!plataforma!virtual!Moodle.!

!

2.2.4.!Realização!de!estágio!não!obrigatório!

!

A! partir! do! terceiro! período,! é! permitido! que! o! estudante! realize! estágio! não!

obrigatório! em! empresas! conveniadas! e! convalidá[lo! em! horas! complementares,!

conforme!atividades!orientadas!no!PPC.!

!

2.2.5.!Outras!atividades!complementares!

!



!

! O! aluno! ainda! poderá! realizar! outras! atividades! complementares! diversas,!

conforme! listadas! pelo! regimento! específico,! como! atividades! de! voluntariado,!

intercâmbio! acadêmico,! participação! em! competições! esportivas! e! culturais! em!

geral.!

! !



!

!

3!PERFIL!DO!EGRESSO!

!
Conforme! expresso! no! PPI! são! perfis! desejáveis! dos! egressos! dos! cursos!

desta!instituição,!ser!capaz!de:!

a)(Analisar(o(campo(de(atuação(e(seus(desafios(contemporâneosR((...)(

d)(Atuar(profissionalmente,(em(diferentes(níveis(de(intervenção,(considerando(

as(características(das(situações(e(dos(problemas(específicos(com(os(quais(se(

depara((PPI,(2007,(p.(10).!(

!

! ! O!egresso!do!curso!de!Jornalismo!será!um!profissional!crítico!que!domina!os!

processos! técnicos! e! as! mais! novas! ferramentas! midiáticas! que! caracterizam! a!

profissão.! É! capaz! de! produzir! textos! jornalísticos! nas! suas! diversas! instâncias:!

pauta,!agendamento,!captação,!apuração,!edição,!etc..!!

! ! Por! essa! razão,! a! grade! curricular! é! composta! por! sete! disciplinas! de!

Redação( Jornalística,(que! visam!desenvolver! aptidões! e! competências! para! todos!

os! formatos!de!texto! jornalísticos,!que!vão!desde!a!redação! jornalística! informativa!

até! as! modalidades! de! redação! opinativa! e! literária.! As! demais! disciplinas! e!

atividades! extraclasse! devem! propiciar,! também,! a! capacidade! de! reconhecer! as!

variantes!político[econômicas!do!país,!de!assumir!um!posicionamento!ético[político,!

de!propor!soluções!criativas!para!as!diversas!situações!comunicacionais!e!de!agir!

de!forma!imediata!e!eficiente!frente!aos!desafios!da!área.!

Assim,! o! egresso! do! curso! de! Jornalismo! deve! ser! capaz! de! produzir!

informações!relacionadas!a!fatos,!circunstâncias!e!contextos!do!momento!presente,!

pelo! exercício! da! objetividade! na! apuração,! interpretação,! registro! e! divulgação!

desses!fatos,!de!modo!a!qualificar!o!senso!comum!por!meio!de!uma!produção!que!

relacione!o!tema!da!notícia!com!outras!áreas!sociais,!culturais!e!econômicas!com!as!

quais!o!jornalismo!faz!interface.!

Para!que!se!alcance!esse!perfil!é!preciso!aliar!a!formação!jornalística!a!uma!

formação! comunicacional! e! humanística,! o! que! permitirá! distinguir! o! jornalista!

formado! pelo! UniBrasil! Centro! Universitário! de! outras! instituições! de! ensino! de!

Curitiba!e!região.!Assim,!o!egresso!será!um!intérprete![!e!crítico![!do!mundo!para!a!

comunidade! em! que! está! inserido,! contribuindo,! através! de! suas! atitudes,! para! o!

desenvolvimento!de!uma!sociedade!justa.!



!

!

3.1.!APTIDÕES!ESPERADAS!AO!EGRESSO!
!

Há! três! conjuntos! de! aptidões! que! um! jornalista! profissional! formado! pelo!

UniBrasil!Centro!Universitário!deve!apresentar:!

!

•! Em! primeiro! lugar! ele! deve! desenvolver! as! habilidades! gerais! da! área! de!

Comunicação!Social!e!em!segundo!lugar,!aquelas!específicas!do!Jornalismo.!

É!importante!que!disponha!de!uma!visão!integradora!–!genérica!e!ao!mesmo!

tempo! especializada! [! de! seu! campo! de! trabalho,! possibilitando! o!

entendimento!da!dinâmica!das!diversas!modalidades!comunicacionais!e!das!

suas! relações! com! os! processos! sociais! que! as! originam! e! que! delas!

decorrem.!É! fundamental! que!esse!profissional! tenha!muito! clara!a! relação!

existente!entre!a!sua!atividade!diária,!os!produtos!com!os!quais!trabalha!e!os!

processos! pelos! quais! a! sociedade! passa.! Para! tanto,! entende[se! que! o!

profissional!deverá!estar!preparado!a!atuar!em!um!ambiente!de!convergência!

tecnológica,!no!qual!as!diferentes!linguagens!e!plataformas!midiáticas!estão!

em!constante!reconfiguração.!

!

•! Espera[se!que!o!egresso!utilize!criticamente!em!seu!cotidiano!o!instrumental!

teórico[prático! oferecido! pelo! curso,! fruto! da! incorporação! –! e! não! da!

memorização! para! fins! de! avaliação! [! dos! conceitos! difundidos! pelo! corpo!

docente! e! pela! própria! atividade! pedagógica! do! UniBrasil! Centro!

Universitário.!Ele!deve!ser!ainda!competente!para!posicionar[se!de!um!ponto!

de!vista!ético[político!sobre!o!exercício!do!poder!na!comunicação!e!do!que!

emana! dela.! É! preciso! ter! consciência! dos! constrangimentos! aos! quais! a!

comunicação! pode! ser! submetida! e! a! que! submete! as! pessoas! e! as!

repercussões!sociais!que!enseja.!!

!
•! Há! ainda! que! ter! claras! as! necessidades! da! sociedade! contemporânea! [!

inclusive!em! lugares!distantes!dos!grandes!centros!e!que!se!dão!de! forma!

distinta!com!relação!aos!fatos!do!mundo![!no!que!diz!respeito!à!comunicação!

social.! Para! que! isso! ocorra! é! necessária! uma! estrutura! pedagógica! e!



!

curricular! que! permita! ao! aluno! discutir! tanto! a! ética! quanto! a! política! na!

sociedade! e! na! comunicação! e! refletir! de! forma! crítica! sobre! o! papel! dos!

meios!de!comunicação!nesse!contexto.!

!

3.2.!ATUAÇÃO!NO!MERCADO!PROFISSIONAL!
!

No!que! concerne! às! áreas! de! atuação! profissional,! o! egresso! poderá! atuar!

nas!esferas!pública!e!privada.!No!primeiro!caso!estará!apto!a!participar!de!projetos!

governamentais!assessorando!a!área!de!comunicação!de!secretarias,!prefeituras!e!

órgãos! ou! pessoas! públicas.! No! segundo,! como! funcionário! de! empresas! de!

comunicação! estabelecidas! em! Curitiba! e! região,! principalmente.! Há! ainda! a!

possibilidade! de! tornar[se! empreendedor,! criando! veículos! de! comunicação! ou!

terceirizando!serviços!jornalísticos!em!diversos!perfis!de!organizações!empresariais!

que!existem!ou!que!possam!vir!a!se!instalar!na!região,!estimuladas!pelo!crescimento!

sustentado!que!é!uma!das!metas!do!município!e!da!administração!municipal.!!

Pretende[se! também! que! a! consciência! e! a! prática! de! planejamento!

estratégico,! adquiridas! ao! longo! do! curso,! permitam! a! ele! atuar! em! qualquer!

segmento! que! exija! competência! intelectual! e! raciocínio!minucioso,! principalmente!

aqueles! que! se! referem! às! mensagens! e! meios! de! comunicação.! Dessa! mesma!

forma,!poderá,!consequentemente,!dedicar[se!à!pesquisa!acadêmica!e!ao!ensino!no!

terceiro!grau,!especializando[se!na!área!com!a!qual!detiver!maior!identificação.!!

Não!se!pode!esquecer!que!o!egresso!deverá,!obrigatoriamente,!estar!apto!a!

exercer! as! funções! tradicionais! de! repórter,! repórter! fotográfico! e! cinematográfico,!

editor,! pauteiro,! revisor,! diagramador,! apresentador,! assessor! de! imprensa! e!

assessor! de! comunicação! e,! com! a! estrutura! montada! no! UniBrasil! Centro!

Universitário,!é!possível!atingir!também!esse!objetivo.!O!jornalista!graduado!por!esta!

instituição! estará! habilitado! a! atuar! especialmente! nos! veículos! impressos! e!

eletrônicos!da!região!na!qual!aprofundou!seus!conhecimentos.!Dentro!desse!perfil,!

poderá! ser! também! correspondente! de! agências! noticiosas! ou! de! veículos! de!

comunicação!com!abrangência!estadual!ou!nacional.!!

O! futuro! jornalista! poderá! desenvolver! projetos! de! comunicação!

organizacional!e!de!relacionamento!entre!organizações!e!a!imprensa!ou!entre!elas!e!

seus! mais! variados! públicos.! Poderá! estimular! o! fluxo! interno! de! produção! pela!



!

otimização!do!processo!comunicacional,!além!de!atender!a!relação!da!empresa!com!

seus!funcionários,!fornecedores,!clientes,!setor!público!e!também!com!as!empresas!

jornalísticas.!Com!isso,!as!assessorias!exercerão!também!um!papel!fundamental!na!

expansão! da! produção! local,! pela! divulgação! na! imprensa! das! empresas! do!

município,!seus!produtos!e!atividades.!!!

Outra!área!em!que!o!egresso!poderá!atuar,!dada!a!ênfase!com!que!o!curso!trata!

a! questão,! é! a! da! informática,! especialmente! a! de! multimídia! –! a! cada! dia! mais!

presente! na! sociedade! [,! produzindo! conteúdos! de! webpages,! gerenciamento! de!

redes!sociais!e!outros!materiais!relacionados!ao!uso!do!computador!e!da!tecnologia.!

Será! capaz! de! estimular! o! surgimento! de! novos! mercados! para! a! atuação!

jornalística! na! região,! que! também! carece! de! profissionais! especializados! no!

provimento!de!serviços!informacionais!on!line.!!



!

!

4!REPRESENTAÇÃO!GRÁFICA!DE!UM!PERFIL!DE!FORMAÇÃO!!

(

Disciplina! Carga!horária!semanal! Carga!horária!total!

PRIMEIRO!PERÍODO!

Teoria!da!Comunicação! 02! 40h!

História!da!Comunicação! 04! 80h!

Língua!portuguesa! 04! 80h!

Redação!Jornalística!I! 04! 80h!

Fotografia! 04! 80h!

Introdução!ao!Jornalismo! 02! 40h!

!! 20! 400h!

SEGUNDO!PERÍODO!

Análise!de!discurso! 02! 40h!

Fotojornalismo! 04! 80h!

Oficina!de!texto! 04! 80h!

Psicologia!básica! 02! 40h!

Sociologia! 04! 80h!

Redação!Jornalística!II! 04! 80h!

!! 20! 400h!

TERCEIRO!PERÍODO!

Filosofia!básica!! 02! 40h!

Redação!Jornalística!III! 02! 40h!

Planejamento!Gráfico! 04! 80h!

Estudos!culturais! 02! 40h!

Economia!básica! 02! 40h!

Radiojornalismo! 04! 80h!



!

História!do!Brasil! 04! 80h!

!! 20! 400h!

QUARTO!PERÍODO!

Redação!Jornalística!IV! 04! 80h!

Ética! 02! 40h!

Telejornalismo!I! 04! 80h!

Novas!mídias! 02! 40h!

Teorias!da!notícia! 02! 40h!

Laboratório!de!

Radiojornalismo!

04! 80h!

Planejamento!editorial! 02! 40h!

!! 20! 400h!

!QUINTO!PERÍODO!

Direito!e!jornalismo! 02! 40h!

Redação!Jornalística!V! 04! 80h!

Formação!política!e!

econômica!regional!

02! 40h!

Laboratório!de!Novas!

Mídias!

04! 80h!

Telejornalismo!II! 04! 80h!

Seminários!I! 02! 40h!

Introdução!à!história!da!

arte!

02! 40h!

!! 20! 400h!

!SEXTO!PERÍODO!

Laboratório!de!

Telejornalismo!

04! 80h!



!

TCC!I! 02! 40h!

Assessoria!de!

comunicação!!

02! 40h!

Redação!Jornalística!VI! 04! 80h!

Cinema!! 02! 40h!

Seminários!II! 02! 40h!

Legislação!de!jornalismo! 02! 40h!

Teoria!política! 02! 40h!

!! 20! 400h!

SÉTIMO!PERÍODO!

Laboratório!de!

assessoria!de!imprensa!

04! 80h!

Seminários!III! 02! 40h!

Redação!Jornalística!VII! 02! 40h!

Laboratório!de!cinema! 02! 40h!

Empreendedorismo! 02! 40h!

Estágio!Supervisionado!I! 04! 80h!

TCC!II! 04! 80h!

!! 20! 400h!

OITAVO!PERÍODO!

Seminários!IV! 02! 40h!

Incubadora!de!Projetos!

Jornalísticos!

04! 80h!

TCC!III! 08! 160h!

Estágio!Supervisionado!

II!

06! 120h!

!! 20! 400h!



!

Carga!horária!total!do!Curso:!3200!horas!

!

!

!Em!atendimento!à!Resolução!n.02/2009,!artigo!3º,!parágrafo!1º,!a!disciplina!
de! Libras! (Língua! Brasileira! de! Sinais)! é! ofertada! em! todos! os! semestres,! na!
condição!de!disciplina!optativa.!

!

Habilidades! e! competências,! conforme! as! Diretrizes! Curriculares!

Nacionais,!desenvolvidas!pelo!curso!a!partir!de!sua!grade!curricular!

!

Eixos!de!formação!! Disciplinas!que!as!desenvolvem!

I.!Eixo!de!fundamentação!
humanística,!que!tem!por!objetivo!
capacitar!o!jornalista!a!exercer!sua!
função!intelectual!de!produtor!e!
difusor!de!informações!e!
conhecimentos!de!interesse!para!a!
cidadania,!privilegiando!a!realidade!
brasileira,!como!formação!histórica,!
estrutura!jurídica!e!instituições!
políticas!contemporâneas.!

!

•! História!do!Brasil!

•! Empreendedorismo!

•! Ética!

•! Direito!e!Jornalismo!

•! Teoria!política!

•! Formação!política!e!econômica!regional!

•! Sociologia!

•! Filosofia!

•! Estudos!culturais!

•! Introdução!à!história!da!arte!

!

II.!Eixo!de!fundamentação!
específica,!que!tem!por!objetivo!
proporcionar!ao!jornalista!clareza!
conceitual!e!visão!crítica!sobre!a!
especificidade!de!sua!profissão.!

!

!

•! História!da!Comunicação!

•! Redação! Jornalística! I,! II,! III,! IV,! V,! VI,!

VII!

•! Teorias!da!notícia!

•! Introdução!ao!jornalismo!

•! Radiojornalismo,! Laboratório! de!



!

Radiojornalismo!

•! Telejornalismo,! Telejornalismo! II,!

Laboratório!de!Telejornalismo!

•! Fotografia!e!fotojornalismo!

!

!

III.!Eixo!de!fundamentação!
contextual,!que!tem!por!objetivo!
embasar!o!conhecimento!das!
teorias!da!comunicação,!
informação!e!cibercultura,!suas!
dimensões!filosóficas,!políticas,!
psicológicas!e!sócio[culturais,!
inclusive!as!rotinas!de!produção!e!
os!processos!de!recepção,!bem!
como!a!regulamentação!dos!
sistemas!midiáticos!em!função!do!
mercado!potencial,!além!dos!
princípios!que!regem!as!áreas!
conexas.!

•! Teorias!da!comunicação!

•! Teorias!da!notícia!

•! Novas!mídias!

•! Laboratório!de!novas!mídias!

•! Seminários!

•! Legislação!de!jornalismo!

•! Incubadora!de!Produtos!Jornalísticos!

•! Análise!de!discurso!

•! Cinema!e!Laboratório!de!Cinema!

•! Filosofia!

•! Psicologia!

•! Sociologia!

!

!

IV.Eixo!de!formação!profissional,!
que!tem!por!objetivo!embasar!o!
conhecimento!teórico!e!prático,!
familiarizando!os!estudantes!com!
o!universo!dos!processos!de!
gestão,!produção,!métodos!!e!
técnicas!de!apuração!e!edição!
jornalística,!fomentando!a!
investigação!dos!acontecimentos!
relatados!pelas!fontes,!bem!como!
a!crítica!e!a!prática!redacional!em!
língua!portuguesa,!como!os!
gêneros!e!os!formatos!
jornalísticos!instituídos!

•! Redação!Jornalística!I,!II,!III,!IV,!V,!VI,!

•! Planejamento!editorial!

•! Língua!portuguesa!

•! Oficina!de!texto!

•! Radiojornalismo,! Laboratório! de!

Radiojornalismo!

•! Planejamento!gráfico!

•! Telejornalismo,! Telejornalismo! II,!



!

Laboratório!de!Telejornalismo!

!

V.!Eixo!de!aplicação!processual,!
que!tem!por!objetivo!proporcionar!!
ao!jornalista!ferramentas!técnicas!
e!metodológicas,!garantindo!
coberturas!em!diferentes!
suportes:!jornalismo!impresso,!
radiojornalismo,!telejornalismo,!
webjornalismo,!assessorias!de!
imprensa!e!outras!demandas!do!
mercado!de!trabalho.!

•! Redação! Jornalística! I,! II,! III,! IV,! V,! VI,!

VII!

•! Radiojornalismo,! Laboratório! de!

Radiojornalismo!

•! Planejamento!editorial!

•! Laboratório!de!telejornalismo!

•! Radiojornalismo!

•! TCC!I!

•! TCC!II!e!III!

!

!

[!VI.! Eixo! de! prática! laboratorial,!
que! tem!por!objetivo!desenvolver!
conhecimento! e! habilidades!
inerentes! à! profissão! a! partir! da!
aplicação! de! informações! e!
valores,! integrando! os! demais!
eixos,! alicerçados! em! projetos!
editoriais!definidos!e!orientados!a!
públicos! reais,! com! publicação!
efetiva! de! periodicidade! regular,!
tais! como:! jornal,! revista! e! livro,!
jornal! mural,! radiojornal,!
telejornal,! webjornal,! agência! de!
notícias,!assessoria!de! imprensa,!
entre!outros.!

!

•! Redação!Jornalística!IV,!V,!VI,!VII!

•! Planejamento!Editorial!

•! Radiojornalismo,! Laboratório! de!

Radiojornalismo!

•! Telejornalismo! II,! Laboratório! de!

Telejornalismo!

•! Assessoria!de!Comunicação!

•! Laboratório! de! assessoria! de!

comunicação!

!

5!FORMA!DE!ACESSO!AO!CURSO!!

!
O!UniBrasil!Centro!Universitário,!atendendo!ao!disposto!no!artigo!44,!inciso!II,!

Lei! de!Diretrizes!e!Bases!da!Educação!Nacional,! nº!9394/96!estabelece!que!seus!

cursos!de!graduação!sejam! “abertos!a!candidatos!que! tenham!concluído!o!ensino!

médio!ou!equivalente!e!tenham!sido!classificados!em!processo!seletivo”.!



!

A!partir! do!definido!na!Lei!de!Diretrizes!de!Bases!da!Educação!Nacional,! o!

UniBrasil!Centro!Universitário! instituiu,! através!de! regimento!próprio,! as! formas!de!

acesso!às!vagas!oferecidas!para!os!cursos!de!graduação!autorizados!pelos!órgãos!
competentes.!

No!regimento!do!UniBrasil!Centro!Universitário,!Título!IV,!do!Regime!Escolar,!

Capítulo!II,!dos!Processos!Seletivos,!artigos!44!e!45,!define[se!que!o! ingresso!dos!

alunos!será!feito!por!meio!de!processos!seletivos!que!objetivam!avaliar!a!formação!

recebida! pelos! candidatos! e! a! classificá[los! dentro! de! limite! das! vagas! oferecidas!

nos! cursos! mantidos.! Seguem! os! parágrafos! do! artigo! 45! que! esclarecem! as!
possibilidades!de!ingresso:!!

“§! 3.º! [! Para! o! ingresso! nos! cursos! de! graduação,! a! Instituição! utilizará!
como! meio! de! seleção! processos! seletivos! e,! de! forma! cumulativa! ou!
alternativa,!o!Exame!Nacional!do!Ensino!Médio!–!ENEM.!

§!4.º![!Os!processos!seletivos!serão!organizados!e!disciplinados!segundo!as!
normas! estabelecidas! pelo! Conselho! de! Ensino,! Pesquisa! e! Extensão! e!
tornados!públicos!por!meio!de!editais,!nos!quais!constarão!as! informações!
necessárias!previstas!na!legislação!vigente.!

!

O! artigo! 46! estabelece! que! os! processos! seletivos! devem! abranger!

conhecimentos!comuns!às!diversas!formas!de!escolaridade!do!ensino!médio,!e!que!

a! classificação! obtida! é! válida! para! a!matrícula! somente! no! período! letivo! para! o!

qual! se! realiza! o! processo! seletivo.! Se! restarem! vagas,! a! instituição! poderá!

conceder!reopção!de!curso!a!candidatos!inscritos!em!outros!cursos,!receber!alunos!

transferidos!de!outras!instituições!ou!portadores!de!diploma!de!graduação!conforme!
critérios!estabelecidos!pelo!Conselho!de!Ensino,!Pesquisa!e!Extensão.!

Com! relação! a! transferência! de! alunos! a! ! Lei! de! Diretrizes! e! Bases! da!

Educação! Nacional! (9394/96)! estabelece! através! do! artigo! 49! define! que! “as!

instituições!de!educação!superior!aceitarão!a!transferência!de!alunos!regulares,!para!

cursos!afins,!na!hipótese!de!existência!de!vagas,!e!mediante!processo!seletivo”.!!

! O! capítulo! IV,! do! regimento! do! UniBrasil! Centro! Universitário,! define!

procedimentos! de! ingresso! através! de! transferência! e! de! aproveitamento! de!

estudos.!De!acordo!com!o!artigo!50!“é!concedida!a!matrícula!a!aluno!transferido!de!

curso! superior! de! instituição! congênere,! nacional! ou! estrangeira,! na! estrita!

conformidade! das! vagas! existentes,! para! prosseguimento! de! estudo! no! mesmo!



!

curso! ou! em! curso! afim,! em! conformidade! da! legislação! vigente”.! Esse! mesmo!

artigo,!nos!seus!parágrafos,!apresenta!os!procedimentos!e!a!documentação!exigida!

para!a!transferência!e!o!aproveitamento!de!estudos.!!



!

!

6!SISTEMA!DE!AVALIAÇÃO!DO!PROJETO!DO!CURSO!!
!

A! qualidade! educacional! cada! vez! mais! tem! se! configurado! como! um!

diferencial!entre!as!Instituições!de!Ensino!Superior!(IES).!Como!a!educação!é!fator!

estratégico! para! o! desenvolvimento! do! país,! o! acesso! ao! ensino! superior! torna! a!

oferta! de! cursos,! com! qualidade! educacional,! o! principal! compromisso! das! IES.!

Nesse! contexto! a! avaliação! sistematizada! é! a! melhor! forma! de! garantir! que! os!

processos! e! ações! das! instituições! continuem! na! busca! incessante! da! qualidade!

educacional.!!

A!Lei! de!Diretrizes!e!Bases!da!Educação!Nacional! (LDB!–!Lei! nº.! 9394/96)!

promove!o!princípio!da!avaliação!como!parte!central!da!organização!da!educação!

nacional.!No!UniBrasil!Centro!Universitário,!o!projeto!de!avaliação,!tem!por!objetivo!

transformar!a!instituição!em!um!ambiente!de!avaliação!constante!e!transparente.!

(PPI,! 2007,! p.14).!! Nessa! perspectiva! a! comunidade! acadêmica! desenvolve! uma!

cultura! da! avaliação! crítica,! que! possibilita! indicar! caminhos! com! maior! precisão!

para!a!solução!dos!problemas!e!proporcionar!avanços!na!qualidade!da!educação.!!

Em!2004,!foi!aprovada!a!Portaria!nº!2051,!09!de!julho!2004,!que!regulamenta!

os! procedimentos! de! avaliação! do! Sistema! Nacional! de! Avaliação! da! Educação!

Superior! (SINAES),! instituído!na!Lei!n!o!10.861,!de!14!de!abril!de!2004,!e!prevê!a!

criação! de! comissões! próprias! de! avaliação! (CPA)! com! o! objetivo! de! proceder! à!

auto!avaliação!nas!instituições!de!ensino!superior!(IES).!

A! avaliação! no! UniBrasil! Centro! Universitário! é! entendida! como! um!

instrumento! fundamental! de! gestão! que! possibilita! corrigir! equívocos,! replanejar!

ações! e! encaminhamentos,! mensurar! resultados! e! rendimentos! e! monitorar! a!

qualidade! do! trabalho! desenvolvido! em! sala! de! aula! para! “garantir! aprendizagem!

mais!adequada!aos!alunos”.!(PDI,!p.3)!

!

Conforme!o!PDI!(2009[2013)!para!garantir!a!aprendizagem!é!necessário:!

!

1)! Adotar! um! código! normativo! objetivo! e! exequível,! traduzido! em!

documentos!institucionais.!



!

2)! Priorizar! a! busca! pela! qualidade,! através! de! uma! gestão! competente,!

tendo!como!base!os!indicadores!do!SINAES!(ENADE,!Avaliação!Externa!

de!IES!e!Avaliação!de!Curso!de!Graduação)!e!eventuais!instrumentos!de!

avaliação!específicos! (Exame!de!Ordem,!Guia!do!Estudante! [!Ed.!Abril,!

entre!outros).!

3)! Vincular! a! competência! acadêmica! com! a! competência! de! gestão,!

valorando[a!pelos!instrumentos!de!avaliação!da!educação!superior.!

4)! Atribuir! responsabilidade! aos! agentes! da! gestão! acadêmica! (direções! e!

coordenações)! pelos! resultados! gerados! nos! diversos! instrumentos! de!

avaliação.!

5)! Atrelar! os! planos! de! ensino! aos! projetos! pedagógicos! e! assegurar! que!

estes! contemplem! as! diretrizes! curriculares! nacionais! e! respondam! aos!

instrumentos!de!avaliação!da!educação!superior.!(PPI,!2007!p.3)!

COMISSÃO!PRÓPRIA!DE!AVALIAÇÃO!(CPA)!
!

!!!!!!!!!!!! A!Comissão!Própria! de!Avaliação! do!UniBrasil!Centro!Universitário,! criada!

desde! 2004,! desenvolve! o! assessoramento! e! acompanhamento! da! execução! da!

política! de! avaliação! institucional,! observada! a! legislação! pertinente.! A! Comissão!

Própria!de!Avaliação!(CPA)!foi!designada!pela!Portaria!06/2012![!DG,!com!mandato!

de!01/02/2012!à!31/01/2013,!com!a!seguinte!composição:!

!

Mary!Lane!Hutner!! Presidente!CPA!
Representante!Docente!–!Titular!

Wilhelm!Eduard!Milward!de!A.!Meiners! Representante!Docente!–!Suplente!

Dianina!Medeiros!
Luciano!Gomes!Tissot!

Representante!dos!Funcionários!–!Titular!

Representante!dos!Funcionários!–!Suplente!

Sandra!Cardoso!Tissot!
Fernando!Cesar!Rezende!

Representante!Discente!–!Titular!

Representante!Discente!–!Suplente!

Bruno!Henrique!Pimenta!
Patricia!Russo!de!Paula!e!Silva!

Representante!da!Sociedade!Civil!–!Titular!
Representante!da!Sociedade!Civil!–!

Suplente!
  

!
A!resolução!02/2008!aprovou!o!Regulamento!Interno!da!Comissão!Própria!

de!Avaliação!−!CPA!do!UniBrasil!Centro!Universitário!que!estabelece!a!finalidade,!



!

as!competências!e!atribuições,!a!composição!e!mandato!e!o!funcionamento!da!CPA.!

Esse!documento!demonstra!como!a!CPA!pode!colaborar!para!a!melhoria!das!ações!

realizadas!na!instituição!tendo!como!base!a!política!de!avaliação!institucional.!!

No! UniBrasil! Centro! Universitário,! a! CPA! tem! as! seguintes! atribuições,!

conforme!o!artigo!4º!da!resolução!02/2008:!

I.! Assessorar!os!setores!responsáveis!pelas!avaliaçõesq!

II.! Acompanhar! a! execução! da! política! da! avaliação! institucional,! observada! a!

legislação!pertinenteq!

III.! Zelar!pela!qualidade!das!avaliaçõesq!

IV.! Sistematizar!os!processos!de!avaliação!internos!e!externosq!

V.! Prestar! informações! sobre! a! avaliação! institucional! ao! Instituto! Nacional! de!

Estudos!e!Pesquisas!Educacionais,!sempre!que!solicitadasq!

VI.! Desenvolver! estudos! e! análises,! visando! o! fornecimento! de! subsídios! para!

fixação,!aperfeiçoamento!e!modificação!da!política!da!avaliação!institucionalq!

VII.! Analisar!as!avaliações!dos!diferentes!segmentosq!

VIII.! Colaborar! com! os! demais! setores! da! Instituição,! no! planejamento! dos!

programas!de!avaliação!institucionalq!

IX.! Desempenhar! outras! atividades! que! lhe! forem! atribuídas! na! área! da! sua!

competência.!

!

A!CPA!do!UniBrasil!Centro!Universitário!é!uma!instância!fundamental!de!apoio!

à!gestão! institucional!porque!ao!coordenar!a!política!da!avaliação! institucional! têm!

condições!de! fornecer! informações!sobre!o! funcionamento!de! todos!os!setores!da!

Instituição.!

A! avaliação! institucional! ocorre! semestralmente! e! a! CPA! tem! um! papel!

fundamental! no! processo! de! avaliação! e! validação! dos! instrumentos! de! coleta.! A!

CPA! constitui! um!núcleo! permanente! de! tratamento! dos! dados! que! permite!maior!

rapidez! na! divulgação! dos! dados! recolhidos.! Trata[se! aqui! de! estágio! mais!

avançado!que!supõe!não!apenas!um!conjunto!amplo!de!dados,!mas,! sobretudo!a!

exploração! intensiva! da! informação.! Concomitantemente,! efetivaram! ações! de!

divulgação!periódica!dos!resultados!da!avaliação!institucional.!!

O! sistema! de! avaliação! do! UniBrasil! Centro! Universitário,! dividido!

em! quatro! módulos,! vem! sendo! aplicado! anualmente,! desde! a! sua!

fundação! (2000).! A! partir! da! criação! do! SINAES! (2004)! e! com! a!



!

implantação! da! CPA,! os! dados! e! informações! coletados! nos! módulos!

passam!por!um!tratamento,!adequando[se!às!dez!dimensões!da!avaliação!

externa! institucional!do!MEC!/! INEP.!Em!posse!dos!resultados!os!dados!e!

informações! são! validados! e! passam!a! compor! os! processos! e! rotinas! da!

Instituição.!

Portanto,! a! identificação! das! dificuldades,! realizações! e! avanços! dos!

diferentes!setores!do!Centro!Universitário!servem!de!base!para!ações!de!melhoria.!

A!avaliação! institucional!seguiu!as!orientações!contidas!no!PDI! (2009[2013)!

desenvolvendo!os!seguintes!módulos:!

!

MÓDULO! ABRANGÊNCIA!

Módulo!I! Avaliação!por!parte!do!corpo!discente!da!instituição!sobre!o!corpo!docente!

Módulo!II!
Avaliação!por!parte!do!corpo!docente!da!instituição!sobre!as!turmas,!
coordenação!de!cursos!e!infraestrutura.!Além!das!atividades!de!ensino,!
pesquisa!e!extensão!que!participam.!

Módulo!III!
Avaliação!por!intermédio!de!variáveis!e!indicadores!acadêmicos!qualitativos!
e!quantitativos,!obtidos!via!sistema!de!dados!e!informações!da!Secretaria!
Geral,!Direção!Acadêmica!e!Coordenação!das!Escolas!

Módulo!IV!
Avaliação!por!intermédio!de!variáveis!e!indicadores!de!desempenho!global!
da!Instituição,!obtidos!via!sistema!de!dados!e!informações!da!Coordenação!
Administrativa,!Direção!Geral,!Setor!Financeiro!e!Secretaria!Geral!

!!!!!!!!!!!!!
A! Avaliação! Institucional! é! um! instrumento! fundamental! para! o!

acompanhamento!contínuo!das!atividades!desenvolvidas!nas!áreas!administrativa!e!

acadêmica!da!Instituição.!Uma!ação!de!grande!importância!porque!possibilita!que!a!

Instituição!se!defronte!com!a!sua!realidade!por!meio!de!instrumentos!estruturados!e!

seguros,! onde! a! comunidade! acadêmica,! alunos,! professores! e! coordenadores!

expressam!suas!análises!com!relação!à!qualidade!do!ensino!e!a!infraestrutura.!

Os! resultados!são!validados!e!passam!a!compor!os!processos!e! rotinas!da!

Instituição!com!ações!que!buscam!propor!mudanças!visando!sempre!à!melhoria!e!a!

qualidade! do! trabalho! desenvolvido! no! sentido! de! criar! um! ambiente! propício! à!

aprendizagem.!Nesse!momento!os!coordenadores!de!cursos!iniciam!os!trabalhos!de!

devolutiva! dos! resultados! da! Avaliação! Institucional! para! os! professores,!

representantes!de!turmas!e!alunos!com!a!intenção!de!divulgar,!discutir!os!problemas!

e! apresentar! alternativas! que! proporcionem! melhorias! para! o! curso! e,!

consequentemente!para!a!Instituição.!!!!

!



!

AVALIAÇÃO!DE!CURSO,!PROFESSORES!E!INFRAESTRUTURA!
!

A! IES!avalia! periodicamente!as! várias!dimensões!que! formam!a! Instituição,!

objetivando! a! coleta! de! dados! para! possibilitar! a! análise! e! a! tomada! de! decisão!

visando!sempre!a!melhoria!contínua.!A!avaliação!do!curso,!de!professores!acontece!

também!nestes!momentos.!O!UniBrasil!Centro!Universitário!também!dispõe!de!uma!

CPA!(Comissão!Própria!de!Avaliação)!conforme!exigência!da!legislação!atual.!

!

DIVULGAÇÃO!E!ANÁLISE!DA!AVALIAÇÃO!DE!CURSO!
!

A!coordenação!do!curso!entrega!e!analisa!a!avaliação!de!cada!professor!de!

forma!individual,!com!o!intuito!de!aprimorar!o!processo!de!ensino.!

Por! meio! de! reuniões! com! os! representantes! de! turma,! a! coordenação! de!

curso!divulga!e!debate!as!potencialidades!e!deficiências!de!cada!turma,!na!busca!de!

propostas!e!soluções!que!aperfeiçoem!o!processo!de!aprendizagem.!

Os! resultados! das! avaliações! e! reuniões! com!professores! e! representantes!

de!turma!são!avaliados!pelo!Colegiado!do!Curso.!Desta!forma,!são!propostas!ações!

para!viabilizar!a!melhoria!contínua!no!processo!de!ensino!e!aprendizagem.!

ENADE!
!

O! Exame! Nacional! de! Desempenho! de! Estudantes! (ENADE)! tem! como!

objetivo! avaliar! o! desempenho! dos! estudantes! com! relação! aos! conteúdos!

programáticos! previstos! nas! diretrizes! curriculares! dos! cursos! de! graduação,! o!

desenvolvimento!de!competências!e!habilidades!necessárias!ao!aprofundamento!da!

formação!geral!e!profissional,!e!o!nível!de!atualização!dos!estudantes!com!relação!à!

realidade! brasileira! e! mundial,! integrando! o! Sistema! Nacional! de! Avaliação! da!

Educação! Superior! (SINAES),! juntamente! com! a! avaliação! institucional! e! a!

avaliação!dos!cursos!de!graduação.!

Os! resultados! do! ENADE! são! divulgados! e! debatidos! com! a! direção! do!

UniBrasil!Centro!Universitário,!colegiado!do!curso!e!também!com!corpo!docente.!A!

partir! destes! debates,! são! definidas! ações! no! sentido! de! promover! uma!melhoria!

contínua!no!processo!de!ensino!e!aprendizagem!no!curso.!



!

7!SISTEMA!DE!AVALIAÇÃO!DO!PROCESSO!DE!ENSINO!E!APRENDIZAGEM!!

!
A!vocação! ao!mérito! acadêmico! se! estabelece,! seguindo! o!PPI,! através! da!

interligação!entre!o!projeto!de! cada!disciplina!em!particular! com! todas!as!demais,!

apontando!para!uma!aferição!de!resultados!que!contemple!atividades!extraclasses!e!

o! aprendizado! global! do! estudante.! Alguns! pontos! do! atual! projeto! pedagógico!

representam!essa! lógica!de!maneira!exemplar.!Por!esse!motivo!é!que!se!mantém!

como!linha!fundamental!o!papel!da!deontologia!do!jornalismo.!São!essas!reflexões!

que!geram!um!novo!tratamento!a!temas!como!os!preconceitos!enraizados,!políticas!

obscurantistas!e!outros!percalços!para!o!estabelecimento!da!plena!democracia.!Já!

não! é! novidade! o! esforço! conjunto! para! se! estabelecer! o! papel! da! mulher,! das!

minorias! sociais! e! raciais! na! sociedade! contemporânea.!O! jornalista! não! pode! se!

furtar!desse!papel,!sob!o!risco!de!anular!a!relevância!de!sua!atuação!

Intenta[se,! no! UniBrasil! Centro! Universitário,! a! construção! de! um! curso! de!

Jornalismo! sintonizado! com! reflexões! e! tecnologias! atualizadas,! priorizando!

intrínseca! relação! entre! as! diversas! áreas! do! conhecimento! e! o! jornalismo,!

organizando!as!disciplinas!em!uma!sequência!lógica,!gradativa!e!articuladas!entre!si!

de!modo!a!permitir!a!construção!de!um!processo!contínuo,!cumulativo!e!permanente!

que!possibilidade!aos!alunos!a! incorporação!dos!conhecimentos!básicos!para! sua!

formação!profissional.!

O! UniBrasil! Centro! Universitário! busca! formar! jornalistas! que! preencham! a!

lacuna! existente! no!mercado! de!Curitiba! e! Região,! pois! se! preocupa! em! suprir! a!

necessidade! de! profissionais! que! sejam,! além!de! práticos,! qualificados! e! com!um!

embasamento!intelectual!consistente.!Também!não!podemos!perder!de!vista!que!o!

papel! do! ensino! superior! é! maior! do! que! qualificar! profissionais! para! atender! a!

demanda!de!sua!área.!Fundamentalmente,!o!ensino!superior!forma!indivíduos!para!

melhorar! a! realidade!de! sua! atividade!profissional,! contribuindo! com! inovações! só!

possíveis!porque!são!testadas!e!pesquisadas!no!ambiente!universitário.!

Para! tanto,! torna[se! relevante! a! participação! nas! atividades! extra[classe,!

principalmente!as!de!produção! laboratorial!e!de!extensão,!na!concepção!do!curso.!

Procurando! diferenciar! o! trabalho! de! administração! pedagógica! e! coordenação!

burocrática! do! planejamento! e! coordenação! das! atividades! de! produção! de!



!

conhecimento! propriamente! dita,! o! curso! de! Jornalismo! do! UniBrasil! Centro!

Universitário! centraliza! sua! produção! de! extensão! em! espaços! alheios! à!

coordenação.!Entre!os!espaços!utilizados!pelo!curso!para!a!produção!laboratorial!e!

extensiva,! estão! a! Caverna! José! Hamilton! Ribeiro! (anexa! ao! bloco! 2,! trata[se! de!

uma! sala! de! redação! destacada! para! o! trabalho! da! agência! Midiabólicos! e! para!

reuniões! entre! alunos! e! professores),! a! Radioweb! UniBrasil! (com! produção!

inteiramente!elaborada!pelos!estudantes)!e!os!estúdios!de!rádio!e!televisão.!

No!que!concerne!à!avaliação!da!aprendizagem!dentro!das!disciplinas,!ela!tem!

o! intuito!de!verificar!a!assimilação!dos!conhecimentos!transmitidos!pelos!docentes.!

As! formas! avaliativas! utilizadas! servem,! especialmente,! como! parâmetro! de!

compreensão! do! projeto! pedagógico! e! seus! consequentes! resultados! em! sala! de!

aula.!A!coordenação!mantém!a!autonomia!de!seus!professores!na!escolha!de!seus!

métodos! avaliativos,! que! devem! acompanhar! os! requisitos! das! disciplinas.! As!

avaliações,!encerradas!bimestralmente,!visam!produzir!um!panorama!amplo!sobre!o!

aproveitamento! estudantil.! O! projeto! da! Cesta( Cultural( (descrito! em! maior!

profundidade! no! tópico! “Atividades! do! curso”)! traz! ainda! maior! precisão! do!

progresso! obtido! pelos! estudantes! frente! às! demandas! apresentadas! pelo! corpo!

docente,!em!especial!no!que!se!refere!à!consolidação!de!um!repertório!cultural!e!de!

uma!visão!de!mundo!diferenciados.!

Busca[se! que! haja! uma! multiplicidade! de! métodos,! tendo! em! vista! que! os!

alunos!articulem!as!práticas!técnicas,!reflexivas!e!científicas.!Espera[se!ainda!que!o!

corpo!docente!adote,!em!suas!disciplinas,!duas!formas!de!avaliação,!baseadas!em!

parte!em!questões!dissertativas! /! interpretativas! [! tendo!em!vista!as!demandas!do!

ENADE,! bem! como! o! aprimoramento! da! capacidade! analítica,! interpretativa! e!

redacional!dos!estudantes.!De!tal!modo,!intenta[se!que!as!avaliações!realizadas!no!

curso!tenham!como!objetivo!final!a!geração!de!um!diagnóstico!adequado,!tornando!

possível! “interferir! com! inteligência! no! processo,! realizando! as! ações! estratégicas!

que!permitam!conquistar!a!aprendizagem!mais!efetiva!possível”,!conforme!o!PPI.!



!

8.!POLÍTICAS!DE!APOIO!AO!DISCENTE!
!
! O!atendimento!aos!estudantes!é! realizado!pelo!Centro!Didático!Pedagógico!

(Cedipe),!regulamentado!pela!Portaria!48/2003,!vinculado!à!Direção!Acadêmica!que!

presta! acompanhamento! psicopedagógico! e! psicológico! e! assessoria! às! diversas!

atividades!desenvolvidas!no!âmbito!dos!cursos.!Acompanha!o!trabalho!pedagógico!

das!coordenações!e!do!corpo!docente,!diagnostica!as!dificuldades!e!necessidades!

de!aprendizagem!dos!alunos!e!propõe!projetos!de!intervenção!na!realidade!escolar.!

O! Cedipe! conta,! também! com! um! psicólogo! que! faz! atendimentos! e!

encaminhamentos! dos! alunos! com! dificuldades! cognitivas! ou! emocionais! que!

interferem! na! aprendizagem.! Além! disso,! o! Cedipe! conta! com! profissionais!

capacitados! para! acompanhar! e! atender! estudantes! com! deficiências! para!

possibilitar!a! igualdade!de!condições!no!âmbito!acadêmico,!procurando!atender!às!

necessidades!especiais!desses!alunos!(Resolução!01/2008!–!políticas!de!inclusão).!

! Para! os! ingressantes,! o! UniBrasil! Centro! Universitário! oferece! cursos! de!

nivelamento! (política! regulamentada! pela! Resolução! 12/2008)! em! Língua!

Portuguesa!e!em!Fundamentos!da!História!Política,!a!partir!de!aulas! inaugurais!de!

sensibilização,!com!continuidade!por!meio!da!plataforma!Moodle,!na!modalidade!à!

distância.!Do!mesmo!modo!estão!previstos!cursos!de!nivelamento!em!Matemática!

Básica! e! Química,! cujos! conteúdos! são! pré[requisitos! para! vários! cursos! das!

Escolas!de!Negócios,!de!Engenharias!e!de!Saúde.!

No! aspecto! financeiro,! o! UniBrasil! Centro! Universitário! oferece,! ainda,!

diversas! formas! de! bolsas! aos! estudantes! que! precisam! desse! apoio.! Além! dos!

programas!oriundos!do!governo!federal,!como!o!FIES!e!o!PROUNI,!a!instituição!tem!

sua!própria!linha!de!financiamento,!o!Estude,!como!mais!uma!opção!de!programa!de!

financiamento!estudantil.!!

Os!acordos!bilaterais!que!a!IES!tem!com!diversas!universidades!da!Europa!e!

do!continente!americano!possibilitam!estabelecer!programas!de!intercâmbio!que!são!

amplamente!divulgados!para!que!os!estudantes!interessados!tenham!acesso.!Além!

disso,!há!também!convênios!com!instituições!locais,!regionais!e!internacionais!para!

pesquisa!e!extensão,!conforme!registrado!no!Plano!de!Desenvolvimento!Institucional!

(PDI,!p.!67).!

Quanto!à!participação!política!dos!estudantes,!o!UniBrasil!Centro!Universitário!

estimula! a! organização! dos!Centros!Acadêmicos! e! oferecem!espaço! físico! para! a!



!

instalação!da!sede!desses!centros.!Alguns!cursos!já!têm!seus!Centros!Acadêmicos!

organizados!e!atuantes.!

Por! fim,!a!Central!de!Estágios,! regulamentada!pela!Resolução!10/2008,!é!o!

setor! responsável! pela! organização! de! todas! as! atividades! de! estágio! dos! alunos!

matriculados!nos!cursos!de!graduação!do!UniBrasil!Centro!Universitário.!A!Central!

realiza! convênios! e! parcerias! com! organizações! públicas! e! privadas! visando!

encaminhar! os! acadêmicos! aos! estágios! para! aprimoramento! do! desempenho!

profissional,!em!conformidade!com!a!legislação!vigente.!
!



!

9!TRABALHO!DE!CONCLUSÃO!DE!CURSO!(TCC)!

!

O!Trabalho!de!Conclusão!é!um!projeto!a!ser!desenvolvido!individualmente!pelo!

aluno,!sob!orientação!de!um!professor!do!curso!de!Jornalismo,!no!qual!o!estudante!

deve!optar!pela!criação!de!um!produto! inovador!das!práticas! jornalísticas!(no!caso!

de! Projeto! Experimental)! ou! pela! investigação! de! uma! problemática! científica! (no!

caso! de! Monografia).! Em! ambas! as! escolhas! a! intenção! é! que! o! corpo! discente!

consolide! o! projeto! a! partir! de! questões! de! pesquisa,! de! modo! a! utilizar! uma!

metodologia! científica! para! esclarecimento! e! contribuição! a! dúvidas! efetivas! e!

pertinentes!ao!campo!de!comunicação.!

Tendo! em! vista! a! ênfase! do! curso! na! formação! de! jornalistas! capazes! de!

diagnosticar!demandas!comunicacionais,!a! fim!de!concretizar!produtos! jornalísticos!

de!inovação,!que!não!sejam!pautados!pelos!vícios!do!mercado!profissional,!mas!que!

busque!justamente!resolvê[los!é!importante!salientar!que!os!alunos!devem!escolher!

temas! originais,! procurando! averiguar! problemas! ainda! não! solucionados.! As!

disciplinas! intentam! trazer! aos! estudantes! ferramentas! para! saber! reconhecer!

questões!de! interesse!científico,!para!que!busquem!efetivar!produtos!ou!pesquisas!

experimentais,!capazes!de!testar!novas!tendências!produtivas!e!úteis!ao!mercado!e!

ao!campo.!!

De! modo! a! assegurar! a! saliência! do! pensamento! científico! como! modus(

operandi(primordial!para!a!atuação!em!todos!os!campos!do!mercado!jornalístico,!o!

Trabalho! de!Conclusão! de!Curso! em! Jornalismo! é! um! projeto! a! ser! desenvolvido!

pelo!aluno!ou!equipe,!a!partir!do!auxílio!trazido!por!4!disciplinas:!TCC(I((6°!período),!(

TCC(II!(7°!período),!Incubadora(de(Produtos(Jornalísticos(e!TCC(III!(8°!período).!!

O!curso!de!Jornalismo!ainda!conta!com!um!regimento!específico!do!curso!de!

Jornalismo,!no!qual!estão!previstas!normas!e!situações!para!a!confecção!e!arguição!

pública! do! trabalho.! As! situações! não! esclarecidas! no! regimento! serão! discutidas!

através!do!Colegiado!de!curso.!!

O! regimento! está! disponível! à! comunidade! acadêmica! no! endereço!

eletrônico:!http://jornal.unibrasil.com.br/textos_pdf/tcc_novo.pdf!



!

O!curso!ainda!tem!à!disposição!um!blog![!http://tccunibrasil.wordpress.com/![!!

no!qual!são!centralizadas!informações!referentes!a!todos!os!processos!de!pesquisa!

desenvolvidos!por!professores!alunos.!Com!tal!iniciativa,!intenta[se!cumprir!uma!das!

premissas! do! PPI,! que! documenta! como! habilidade! esperada! aos! estudantes! a!

competência! na! exposição! de! suas! ideias! e! o! compartilhamento! público! do!

conhecimento.! Oferece[se,! assim,! um! espaço! de! publicização! das! pesquisas!

desenvolvidas! no! curso,! bem! como! um! banco! de! trabalhos! já! defendidos,!

esclarecimento!de!normas!e!indexação!de!textos!úteis!para!alunos!pesquisadores.!

!

Algumas! das! premiações! já! obtidas! por! Trabalhos! de! Conclusão! de! Curso!

desenvolvidos!por!estudantes:!

!

1.! Livro! reportagem! “O! autismo! é! outra! história”,! de! Nelci! Guimarães! –!

vencedor! do! primeiro! lugar! do! prêmio! Sangue! Novo,! oferecido! pelo!

Sindicato!dos!Jornalistas!do!Paraná,!categoria!livro!reportagem,!em!2008.!

2.! Documentário! “Amor! Sem! Fronteiras”,! de! Michele! Sessi! –! vencedor! do!

prêmio!Sangue!Novo,!oferecido!pelo!Sindicato!dos!Jornalistas!do!Paraná,!

categoria!relevância!social,!em!2008q!

3.! Livro! reportagem! “Dinamite! –! uma! tragédia! em! Curitiba”! –! selecionado!

para!edição!e!distribuição!em!escolas!do!estado!do!Paraná!em!edital!da!

Secretaria! de! Cultura! do! Paraná,! impresso! pela! Imprensa! Oficial,! em!

2009q!

4.! Programa!de!radiojornalismo!“Raízes!do!Rap”,!de!Frederico!Alves!Pinheiro!

–! vencedor! do! segundo! lugar! do! prêmio! Sangue! Novo,! oferecido! pelo!

Sindicato! dos! Jornalistas! do! Paraná,! categoria! projetos! em!

radiojornalismo,!em!2009q!

5.! Revista!“Corujas”,!de!Marina!Portella!e!Alyne!Louise!Alves!–!vencedora!do!

segundo! lugar! do! prêmio! Sangue! Novo,! oferecido! pelo! Sindicato! dos!

Jornalistas! do! Paraná,! categoria! projetos! em! jornalismo! impresso,! em!

2009q!

6.! Website!“Pauta!urbana:!Meio!ambiente!urbano!como!pauta!para!jornalistas!

de!Curitiba”,!de!Vanessa!Maritza!–!vencedor!do!segundo!lugar!do!prêmio!

Sangue! Novo,! oferecido! pelo! Sindicato! dos! Jornalistas! do! Paraná,!

categoria!projeto!jornalístico!para!internet,!em!2009q!



!

7.! Programa! de! radiojornalismo! “Se! liga! motorista”,! de! Oscar! Ariel,! Paula!

Ferronato!e!Luiz!Augusto!–!vencedor!do!primeiro!lugar!do!prêmio!Sangue!

Novo,! oferecido! pelo! Sindicato! dos! Jornalistas! do! Paraná,! categoria!

projetos!em!radiojornalismo,!em!2009.!

8.! Programa! de! radiojornalismo! “O! Futebol! Paranaense! em! Forma! de!

Entretenimento:! Bola! de! Pinha,! de! Fábio! Mandryk! Ferreira! e! Lucas!

Laranjeira!–!vencedor!do!primeiro!lugar!do!prêmio!Sangue!Novo,!oferecido!

pelo! Sindicato! dos! Jornalistas! do! Paraná,! categoria! projetos! em!

radiojornalismo,!em!2011.!

9.! Projeto! de! assessoria! de! imprensa! “Projeto! de! site! para! setor! de!

comunicação!da!Polícia!Federal!no!Paraná”,!de!Luana!Siqueira!Honorato![!

vencedor! do! primeiro! lugar! do! prêmio! Sangue! Novo,! oferecido! pelo!

Sindicato! dos! Jornalistas! do! Paraná,! categoria! projeto! jornalístico! para!

assessoria!de!imprensa,!em!2011.!

10.!Monografia!“Veja!e!Carta!Capital:!As!estratégias!discursivas!e!ideológicas!

das!reportagens!“O!câncer!no!palanque”!e!“Dilma!não!se!entrega”,!sobre!a!

revelação!do!câncer!de!Dilma!Rousseff”,!de! Igor! Iuan!Ablas! [!vencedora!

do! primeiro! lugar! do! prêmio! Sangue!Novo,! oferecido! pelo! Sindicato! dos!

Jornalistas!do!Paraná,!categoria!monografia,!em!2011.!

11.!Documentário! “Cantinho! feliz”,! de! Daiane! da! Rosa! e! Grazieli! Francini!

Teixeira![!vencedor!do!segundo! lugar!do!prêmio!Sangue!Novo,!oferecido!

pelo!Sindicato!dos!Jornalistas!do!Paraná,!categoria!videdocumentário,!em!

2011!

12.!Videodocumentário! “Liberdade! de! Expressão:! O! Caso! Gladimir!

Nascimento!na!Band!News!FM”!de!Douglas!Santucci!e!Marcos!Mariano![!

vencedor! do! primeiro! lugar! do! prêmio! Sangue! Novo,! oferecido! pelo!

Sindicato! dos! Jornalistas! do! Paraná,! categoria! videdocumentário,! em!

2012.!

13.!Documentário! “Suicídio! na! Mídia:! Um! Tema! tabu! envolto! num! véu! de!

silêncio”,!de!Anderson!Henrique!Mariano,!Ivonete!Francielle!Silva!Costa!e!

Michele! Saide! [! vencedor! do! segundo! lugar! do! prêmio! Sangue! Novo,!

oferecido! pelo! Sindicato! dos! Jornalistas! do! Paraná,! categoria!

videdocumentário,!em!2012!



!

14.!Documentário! “Ivo! Rodrigues:! sou! legal,! eu! sei”,! de! Nicole! Beraldo! e!

Wanderly! Loyola! [! vencedor! do! terceiro! lugar! do! prêmio! Sangue! Novo,!

oferecido! pelo! Sindicato! dos! Jornalistas! do! Paraná,! categoria!

videdocumentário,!em!2012.!

15.!Jornal! digital! Próxima! Dose:! Novas! formas! de! atingir! usuários! no!

Jornalismo!On[Line”!–!!de!Jessica!Soares,!vencedor!do!segundo!lugar!do!

prêmio!Sangue!Novo,!oferecido!pelo!Sindicato!dos!Jornalistas!do!Paraná,!

categoria!weblog!de!notícias,!em!2013.!

16.!Documentário! “Onde! tá! o! jornal! –!!de!Ramon!Voltolini! e!Carlos! Ferreira,!

vencedor! do! primeiro! lugar! do! prêmio! Sangue! Novo,! oferecido! pelo!

Sindicato!dos!Jornalistas!do!Paraná,!categoria!documentário,!em!2013.!

17.!Site!“Sentinela!News!–!!de!Lucio!Woytovicz,!vencedor!do!terceiro!lugar!do!

prêmio!Sangue!Novo,!oferecido!pelo!Sindicato!dos!Jornalistas!do!Paraná,!

categoria!gestão!de!mídias!sociais,!em!2013.!

18.!Livro! reportagem! “Rememórias! –! a! trajetória! dos! condenados”! –!!de!

Daiane!Andrade!e!Jessé!Henrique,!vencedor!do!segundo!lugar!do!prêmio!

Sangue! Novo,! oferecido! pelo! Sindicato! dos! Jornalistas! do! Paraná,!

categoria!relevância!social,!em!2013.!

19.!!

!

!

!

!

9.1.!LINHAS!DE!PESQUISA!
!

! Os! projetos! de! pesquisa! desenvolvidos! nos! cursos! da! escola! de!

Comunicação!são!centralizados!em!três!linhas!de!pesquisa:!

•! Linha!de!Pesquisa!em!Comunicação,!Design!e!Informação!

Os! trabalhos! da! Linha! de!Pesquisa! em!Comunicação,!Design! e! Informação! estão!

concentrados! na! investigação! das! linguagens! verbais! e! não[verbais! e! na! sua!



!

construção!de!sentido!nos!produtos!midiáticos.!Fazem!parte!desta!linha!os!estudos!

das! múltiplas! dimensões! comunicacionais,! como! teoria! da! informação,! estética,!

semiótica,!análise!e!técnicas!de!construção!do!discurso.!

•! Linha!de!Pesquisa!em!Comunicação,!Design!e!Tecnologia!

Os! trabalhos! da! Linha! de! Pesquisa! em!Comunicação,! Design!e! Tecnologia! estão!

concentrados!na! investigação!de!produtos,!processos!e!sistemas!de!comunicação,!

abordando!sua!geração,!veiculação!e!gestão!da! informação!nos!diversos!suportes!

tecnológicos! midiáticos:! cinematográfico,! audiovisual,! hipermidiático! e! demais!

tecnologias!emergentes.!

•! Linha!de!Pesquisa!em!Comunicação,!Design!e!Cultura!

Os! trabalhos! da! Linha! de! Pesquisa! em! Comunicação,! Design! e! Cultura! estão!

concentrados! na! investigação! das! múltiplas! interfaces! sociais! da! comunicação.!

Fazem!parte!desta!linha!análises!estéticas!de!produtos!midiáticos!e!análises!críticas!

e!reflexivas!sobre!questões!éticas,!sociológicas,!antropológicas!e!políticas.!!



!

!

10!ESTÁGIO!CURRICULAR+!
!

10.1.!Estágio!obrigatório!

!

Conforme!previsto!pelas!DCNs,!o!curso!de!Jornalismo!prevê!a! inclusão!e!o!

desenvolvimento!de!atividades!de!estágio,!objetivando!a! relação!entre!a! teoria!e!a!

prática,! visando! o! aperfeiçoamento! acadêmico! e! profissional,! preparando! o!

estudante!para!o!mercado!de!trabalho!e!para!a!cidadania.!

O! estágio! é! componente! obrigatório! do! currículo! e! será! desenvolvido! pelo!

educando!por!meio!das!disciplinas!de!“Estágio!Obrigatório!I”!e!“Estágio!Obrigatório!

II”,!e! realizado!de!acordo!com!a!avaliação!coordenada!pelo!professor! responsável!

nas!disciplinas,!na!Instituição!de!Ensino.!

O! estágio! será! contemplado! num! termo! de! compromisso! realizado! entre! a!

instituição! de! ensino,! unidade! concedente! de! estágio! e! educando,! respeitando! as!

DCNs! e! consequentemente,! a! grade! curricular! do! curso,! prevista! neste! projeto!

pedagógico.!Desta!forma,!visa[se!contextualizar!as!atividades!previstas!na!academia!

com!a!prática!do!dia[a[dia!no!ambiente!de!trabalho.!

A! instituição! tem! estabelecido! o! estágio! curricular! supervisionado! por! um!

professor! responsável,!o!qual! realiza!o!acompanhamento!das!atividades!com!base!

nos!critérios!estabelecidos!pelo!Colegiado!de!curso,!conforme!as!premissas!éticas,!

técnicas! e! teóricas! para! o! exercício! da! profissão.! Cabe! ao! professor! supervisor!

avaliar!o!desempenho!durante!o!semestre!e!exigir!a!produção!de!um!relatório!final,!

resguardando!o!padrão!de!qualidade!dos!domínios!indispensáveis!para!a!realização!

do!Jornalismo!e!exercendo!os!conhecimentos!assimilados!em!aulas!e!laboratórios.!

O! professor! ainda! é! responsável! pelo! monitoramento! do! trabalho! realizado!

pelos! estudantes! e! pelo! acompanhamento! do! relacionamento! com! os! clientes,! de!

modo!a!verificar!se!as!atividades! realizadas!contemplam!os!critérios!estabelecidos!

institucionais! e! pelas! DCNs,! que! são:! compatibilidade! com! as! funções! a! serem!

exercidas! conforme! o! período! do! alunoq! desempenho! suficiente! do! aluno! nas!

atividades!propostas.!

O!estágio!ocorre!conforme!regimento!específico!aprovado!pelo!Colegiado!do!

curso! de! Jornalismo,! publicado! no! site! do! curso! de! Jornalismo:!

jornal.unibrasil.com.br.!



!

!

!

10.2.!Estágio!não!obrigatório!

! !

! O!aluno!poderá!exercer!estágio!não!obrigatório!na!área,!a!partir! do! terceiro!

período!curricular,!desde!que!se!adeque!às!atividades!indicadas!conforme!validades!

pelo!Colegiado! de!Curso.!O!estágio! não! obrigatório! poderá! ser! convalidado! como!

atividade!complementar,!e!não!como!estágio!obrigatório.!

Atividades!indicadas!para!estágio:!

!

!1°!período![!não!é!permitida!a!realização!de!estágio.!

!2°!período![!não!é!permitida!a!realização!de!estágio.!

!3°! período! [! o! aluno! poderá! realizar! estágio! apenas! com! autorização! da!

Coordenação!do!Curso!de!Jornalismo.!

!Atividades!permitidas:!

•! Clipping![!coleta!de!material!publicado!pelos!veículos!de!comunicaçãoq!

•! Rádio[escuta! [! acompanhamento! de! noticiário! divulgado! pelos! veículos!

eletrônicosq!

•! Mailing/! follow!up![!envio!e!confirmação!de!recebimento!de!material!enviado!

para!os!veículos!pelas!assessorias!de!imprensaq!

•! Pesquisa! [! realização! de! pesquisa! prévia! para! o! profissional! realizar!

reportagemq!

•! Agenda! [! agendamento! de! entrevistas! e! confirmações! de! entrevistas! pelos!

profissionaisq!

•! Fotografiaq!

•! Paginação!eletrônica![!aplicação!de!textos!e!fotos!no!administrativo!do!siteq!

•! Arquivo![!de!fotos,!vídeos,!fitas!K7,!textos.!

!4°! período! [! o! aluno! poderá! realizar! estágio! apenas! com! autorização! da!

Coordenação!do!Curso!de!Jornalismo.!

!Atividades!permitidas:!

•! Clipping![!coleta!de!material!publicado!pelos!veículos!de!comunicaçãoq!



!

•! Rádio[escuta! [! acompanhamento! de! noticiário! divulgado! pelos! veículos!

eletrônicosq!

•! Mailing/! follow!up![!envio!e!confirmação!de!recebimento!de!material!enviado!

para!os!veículos!pelas!assessorias!de!imprensaq!

•! Pesquisa! [! realização! de! pesquisa! prévia! para! o! profissional! realizar!

reportagemq!

•! Agenda! [! agendamento! de! entrevistas! e! confirmações! de! entrevistas! pelos!

profissionaisq!

•! Paginação!eletrônica![!aplicação!de!textos!e!fotos!no!administrativo!do!siteq!

•! Arquivo![!de!fotos,!vídeos,!fitas!K7,!textosq!

•! Produção!de!pauta!jornalísticaq!

•! Fotografiaq!

•! Gerenciamento!de!redes!sociaisq!

•! Decupagem!de!áudioq!

•! Diagramação.!

!5°!a!6°!períodos![!o!aluno!poderá!realizar!estágio.!

!Atividades!permitidas:!

•! Clipping![!coleta!de!material!publicado!pelos!veículos!de!comunicaçãoq!

•! Rádio[escuta! [! acompanhamento! de! noticiário! divulgado! pelos! veículos!

eletrônicosq!

•! Mailing/! follow!up![!envio!e!confirmação!de!recebimento!de!material!enviado!

para!os!veículos!pelas!assessorias!de!imprensaq!

•! Pesquisa! [! realização! de! pesquisa! prévia! para! o! profissional! realizar!

reportagemq!

•! Agenda! [! agendamento! de! entrevistas! e! confirmações! de! entrevistas! pelos!

profissionaisq!

•! Paginação!eletrônica![!aplicação!de!textos!e!fotos!no!administrativo!do!siteq!

•! Arquivo![!de!fotos,!vídeos,!fitas!K7,!textosq!

•! Produção!de!pauta!jornalísticaq!

•! Conferência!de!informações!para!a!redaçãoq!

•! Revisão!e!organização!de!dados!voltados!à!produçãoq!



!

•! Auxílio! para! reportagem,! como:! marcar! entrevistas,! pesquisar! e! produzir!

textos! que! possam! colaborar! com! os! jornalistas! para! a! execução! de! suas!

matérias,!como:!marcar!entrevistas,!pesquisar!e!produzir! textos!que!possam!

colaborar!parcialmente!com!os!jornalistas!para!a!execução!de!suas!matériasq!

•! Auxílio!em!produção!de!televisãoq!

•! Fotografiaq!

•! Secretariar!assessores!de!imprensaq!

•! Gerenciamento!de!redes!sociaisq!

•! Confecção!de!peças!gráficas!não!jornalísticasq!

•! Revelação!/!escaneamento!de!fotosq!

•! Decupagem!de!áudio!e!vídeoq!

•! Diagramaçãoq!

•! Edição! e! armazenamento! (arquivo)! de! áudio,! pesquisa! de! trilha! sonora! e!

documentos!sonorosq!

•! Acompanhamento!de!produção!de!entrevistas,!reportagens!e!programas.!

!

!



!

11.!ATO!AUTORIZATIVO!ANTERIOR!OU!ATO!DE!CRIAÇÃO!

!

Autorizado! pelo! MEC! em! 11! de! junho! de! 2001,! através! da! portaria! 1166.!

Reconhecido!em!22!de!fevereiro!de!2005,!através!da!portaria!592.!

!!!!!!!!!!!!!PORTARIA!DE!AUTORIZAÇÃO!Nº!1.166,!DE!11!DE!JUNHO!DE!2001!!

O!Ministro! de!Estado! da!Educação,! usando! da! competência! que! lhe! foi! delegada!
pelo! Decreto! nº! 1.845,! de! 28! de! março! de! 1996,! e! tendo! em! vista! o! Parecer! nº!
714/2001,! da!Câmara! de!Educação!Superior! do!Conselho!Nacional! de!Educação,!
conforme!consta!do!Processo!nº! 23000.005829/99[17,! do!Ministério! da!Educação,!
resolve:!
!
Art.! 1º! Autorizar! o! funcionamento! do! curso! de! Comunicação! Social,! bacharelado,!
com!a!habilitação!Jornalismo,!a!ser!ministrado!pela!Faculdade!de!Ciências!Sociais!e!
Aplicadas! do! Complexo! de! Ensino! Superior! do! Brasil,! mantida! pelo! Complexo! de!
Ensino!Superior!do!Brasil!Ltda.,!ambos!com!sede!na!cidade!de!Curitiba,!no!Estado!
do! Paraná.!
Art.!2º!Esta!Portaria!entra!em!vigor!na!data!de!sua!publicação.!!

PAULO!RENATO!SOUZA!

HOMOLOGAÇÃO!DO!PARECER!714/2001!

Nos! termos!do!art.!2º!da!Lei!nº!9.131,!de!24!de!novembro!de!1995,!o!Ministro!de!

Estado!da!Educação!HOMOLOGA!o!Parecer!nº!714/2001,!da!Câmara!de!Educação!

Superior! do! Conselho! Nacional! de! Educação,! favorável! à! autorização! para! o!

funcionamento! do! curso! de! Comunicação! Social,! bacharelado,! com! a! habilitação!

Jornalismo,! a! ser! ministrado! pela! Faculdade! de! Ciências! Sociais! e! Aplicadas! do!

Complexo!de!Ensino!Superior!do!Brasil,!mantida!pelo!Complexo!de!Ensino!Superior!

do!Brasil!Ltda.,!ambos!com!sede!na!cidade!de!Curitiba,!no!Estado!do!Paraná,!com!

cem!vagas! totais!anuais,!distribuídas!eqüitativamente!nos! turnos!diurno!e!noturno,!

em! regime! semestral.! A! Instituição! deverá! divulgar! o! conceito! resultante! da!

avaliação!do!curso,!no!Edital!de!abertura!do!processo!seletivo,!em!atenção!ao!art.!4º!

da!Portaria!SESu/MEC!nº!1.647/2000,!que!dispõe!sobre!procedimentos!de!avaliação!

e! verificação! de! cursos! superiores,! bem! como,! incluir! o! referido! conceito! no!

catálogo,!de!acordo!com!a!Portaria!MEC!nº!971/97,!conforme!consta!do!Processo!nº!

23000.005829/99[17.!



!

!

PORTARIA! DE! RECONHECIMENTO! Nº! 592,! DE! 28! DE! FEVEREIRO! DE! 2005!

O!Ministro! de!Estado! da!Educação,! usando! da! competência! que! lhe! foi! delegada!

pelo!Decreto!no!3.860,!de!09!de!julho!de!2001,!alterado!pelo!Decreto!no!3.908,!de!

04!de!setembro!de!2001,!e!tendo!em!vista!o!Despacho!no!442/2005,!da!Secretaria!

de!Educação!Superior,!conforme!consta!dos!Processos!nº!23000.008503/2003[80!e!

23000.008507/2003[68,! Registros! SAPIEnS! nºs! 20031005178! e! 20031005181,! do!

Ministério!da!Educação,!resolve:!

Art.! 1º.! Reconhecer,! pelo! prazo! de! cinco! anos,! o! curso! de! Comunicação! Social,!

bacharelado,!habilitação!em!Jornalismo,! com!150! (cento!e! cinqüenta)! vagas! totais!

anuais,!nos! turnos!diurno!e!noturno,!e!habilitação!Publicidade!e!Propaganda,! com!

300! (trezentas)! vagas! totais! anuais,! nos! turnos! diurno! e! noturno,!ministrado! pelas!

Faculdades!Integradas!do!Brasil,!na!Rua!Konrad!Adenauer,!nº!442,!Bairro!Tarumã,!

na! cidade! de! Curitiba,! Estado! do! Paraná,! mantidas! pelo! Complexo! de! Ensino!

Superior!do!Brasil!Ltda.,!com!sede!na!cidade!de!Curitiba,!Estado!do!Paraná.!

Art.!2º.!O!reconhecimento!a!que!se!refere!esta!Portaria!é!válido!exclusivamente!para!

o!curso!ministrado!no!endereço!mencionado!no!artigo!anterior.!

Art.!3º.!Esta!Portaria!entra!em!vigor!na!data!de!sua!publicação.!

TARSO!GENRO!



!

12.!DOCENTES/TUTORES!COMPROMETIDOS!
!

O! curso! de! Jornalismo! do! UniBrasil! Centro! Universitário! institui! política! de!

valorização! dos! conhecimentos! específicos! de! seus! professores! e! incentiva! a!

construção! do! mérito! acadêmico,! conforme! exigido! pelo! Projeto! Pedagógico!

Institucional.!

Dessa! forma,! professores! capacitados! em! mais! de! uma! área! do!

conhecimento! –! por! exemplo,! Jornalismo! e! Literatura,! Jornalismo! e! História! ou!

Jornalismo! e! Direito! –! são! estimulados! a! participar! de! projetos! interdisciplinares!

(como! a! Radioweb! UniBrasil! e! a! agência! de! Jornalismo! Midiabólicos)! e! conduzir!

disciplinas!especiais!(como!Seminários!ou!Cinema).!

Gradativamente,! o! curso! propõe! uma! escala! de! participação! dos! docentes!

nos! diversos! congressos! profissionais! e! pedagógicos! de! Jornalismo,! permitindo,!

assim,! presença! constante! da! produção! acadêmica! do! UniBrasil! no! centro! dos!

debates! sobre! Comunicação! e! aprendizado! em! Jornalismo.! A! participação! ocorre!

por! intermédio!de!rodízio!entre!os!professores,!atendendo!suas! linhas!de!pesquisa!

em!acordo!com!os!temas!dos!eventos!relativos!ao!Jornalismo!e!áreas!afinadas.!Ao!

docente!de!Jornalismo!do!UniBrasil!cabe!participar!com!aceitação!de!trabalhos!e/ou!

comunicações,!firmando!assim!a!perspectiva!científica!inspirada!pelo!PPI.!

O!perfil!do!docente!de!Jornalismo!implica!na!sua!aderência!aos!princípios!da!

Instituição!–!de!orientação!ao!mérito!acadêmico!–!e!sua!disposição!ao!envolvimento!

com! atividades! extraclasse! que! aprofundem! a! política! de! aprendizado! técnico! e!

teórico!(leva[se!em!conta!que!a!compreensão!pedagógica!do!docente!leva!em!conta!

a! condição! dialética! que! supõe! teoria! e! técnica! como! elementos! mutuamente!

constituintes).!!



!

13.!COMPONENTES!CURRICULARES!

Primeiro!período!

!Disciplina:!Fotografia![!80!horas.! !!
Ementa:!

História!da!fotografia.!O!processo!fotográfico.!Produtos!químicos!e!reações!
químicas.!O!princípio!da!câmara!escura.!Prática!de!exposição,!revelação,!
contato!e!ampliação!do!filme.!Fotografia!Digital.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
ADAMS,!Ansel.!A!câmera.!São!Paulo:!
Ed.!Senac,!2000.!!!!!!!771.3/!A211c!!!!

!DALY,!Tim.!Guia!básico!de!
fotografia!digital:!como!produzir!
fotografias!admiráveis!com!o!
computador.!!Lisboa:!Estampa,!2002.!!!

BARTHES,!Roland.!Câmara!clara.!São!
Paulo:!Ed.!Nova!Fronteira,!1998.!!
770/B785!!

!!

ADAMS,!Ansel.!A!cópia.!São!Paulo:!
Ed.!Senac,!2000.!!

ADAMS,!Ansel.!O!negativo.!São!Paulo:!
Ed.!Senac,!2000.!

BAURET,!Gabriel.!A!fotografia.!Lisboa:!
Edições!70,!2000.!

KOSOY,!Boris.!Fotografia!e!História.!

SAMAIN,!Etiene.!!O!fotográfico.!São!
Paulo:!Hucitec,!2008.!

!!
Disciplina:!História!da!Comunicação![!80!horas! !!
Ementa:!

Comunicação!na!era!primitiva:!a!oralidade!e!primeiros!registros!da!linguagem!e!
escrita.!Advento!da!comunicação!de!massa!e!a!indústria!cultural.!
Desenvolvimento!da!imprensa!na!era!moderna!e!contemporânea.!
Transformações!técnicas!e!editoriais!na!imprensa!a!partir!dos!anos!1950.!A!
evolução!do!rádio:!cultura!e!poder.!Surgimento!do!cinema!e!da!televisão!e!
desenvolvimento!da!cultura!da!imagem.!Participação!da!imprensa!em!
momentos!de!relevância!social!e!política!da!história!regional.!Principais!
experiências!de!rádio!e!televisão.!Mapeamento!e!identificação!de!
características,!evoluções,!heranças!e!tendências!dos!meios!impressos!e!
audiovisuais!nos!cenários!mundial!e!nacional.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
BURKE,!Peter!&!BRIGGS.!Uma!
história!social!da!mídia.!São!Paulo,!
Jorge!Zahar:!2004.!!

CALABRE,!Lia.!A!era!do!rádio.!Rio!de!
Janeiro:!Jorge!Zahar,!2002.!!!!
302.2344/!C141e.!!!!



!

GIOVANNINI,! Giovanni.! Evolução! da!
comunicação:! do! sílex! ao! silício.! Rio!
de! Janeiro:! Nova! Fronteira,! 2001.!
CHAMADA!302.23!G512e.!!

!

THOMPSON,!J.!A!mídia!e!a!
modernidade:!uma!teoria!social!da!
mídia.!Petrópolis:!Vozes,!1998.!

!

CHARTIER,!Roger.!A!aventura!do!
livro.!São!Paulo:!UNESP,!1999.!!

MARTINS,! Maura! Oliveira.!
Pressupostos! para! uma! discussão!
sobre!História!da!Comunicação.!São!
Paulo:! 11°! Encontro! Nacional! de!
Professores!de!Jornalismo.!2008.!

!

MCLUHAN,! Marshall.! ! Os! meios! de!
comunicação! como! extensões! do!
homem.!São!Paulo:!Cultrix,!2002.!

!

SODRÉ,!Nelson!Werneck.!!História!da!
imprensa!no!Brasil.!!Rio!de!Janeiro:!
Mauad,!1999.!!!079.81/S679h!!!!

!

Disciplina:!Introdução!ao!Jornalismo![!40!horas! !!
Ementa:!

A!função!social!do!jornalismo,!os!saberes!do!jornalista.!O!que!é!notícia.!O!
processo!de!produção!da!notícia.!O!mercado!de!trabalho.!Áreas!de!atuação.!A!
profissão!e!sua!regulamentação.!Conceitos!éticos!elementares.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
ARBEX! Jr,! José.! O! jornalismo!
canalha.! ! São! Paulo:! Casa!
Amarela,2003.!302.23!A664j!!!!!

!

PRADO,!Magalyq!CAVERSAN,!
Luiz.Introdução!ao!Jornalismo!
Diário.!Como!Fazer!Jornal!Todos!os!
Dias.!São!Paulo:!Saraiva,!2009.!

!

PINTO,! Ana! Estela! de! Sousa.!
Jornalismo! diário:! reflexões,!
recomendações,! dicas! e! exercícios.!

BRAGA,! José! Luiz.! A! sociedade!
enfrenta! sua! mídia:! dispositivos!
sociais!de!crítica!midiática.!São!Paulo:!
Paulus,!2006.!!302.23/!B813s!!!!

BRAGA,!José!Luiz.!O!Pasquim!e!os!
anos!70:!mais!pra!epa!que!pra!oba...!
Brasília:!UnB,!1991.!079.81/B813p!!!!!

!

BOAS,! Sergio! Vilas.! O! estilo!
magazine:! o! texto! em! revista.! SP:!
Summus,!1996.!



!

São! Paulo:! Publifolha,! 2009.! ! 070.43!
/L174r.!!

!

BOURDIEU,!Pierre.!Sobre!a!televisão.!
Rio! de! Janeiro:! Jorge! Zahar,! 1997.!
070.195/B769!!!!

!

LIMA,!Edvaldo!Pereira.!Páginas!
ampliadas:!o!livro[reportagem!como!
extensão!do!jornalismo!e!da!literatura.!
Barueri:!Manole,!2004.!!

Disciplina:!Língua!Portuguesa!I![!80!horas! !!
Ementa:!

A!variedade!culta!ou!padrão!diante!da!pluralidade!linguística.!As!diferenças!
entre!a!oralidade!e!a!escrita!e!as!interferências!que!a!primeira!exerce!sobre!a!
segunda.!A!produção!textual!e!os!elementos!propiciadores!de!coesão!e!
coerência:!a!ligação!lógica!de!ideias.!As!características!do!texto!comunicativo.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
BAGNO,!Marcos.!Preconceito!
lingüístico!–!o!que!é,!como!se!faz.!São!
Paulo:!Loyola,!2000.!

FARACO,!Carlos!Albertoq!TEZZAq!
Cristóvão.!Prática!de!texto!para!
estudantes!universitários.!Petrópolis:!
Vozes,!2001.!

SERAFINI,!Maria!Teresa.!Como!
escrever!textos.!Tradução!de:!Maria!
Augusta!Bastos!de!Mattos.!São!Paulo:!
Globo,!2003.!

BAGNO,!Marcos.!Dramática!da!língua!
portuguesa:!tradição!gramatical,!mídia!
&!exclusão!social.!São!Paulo:!Loyola,!
2000.!

FÁVERO,!Leonor!Lopes.!Coesão!e!!
Coerência!textuais.!São!Paulo:!
Scipione,!2000.!

FIORIN,!J.!L.,!PLATÃO,!F.!Para!
entender!o!texto:!Leitura!e!redação.!
São!Paulo:!Ática,!1995.!

INFANTE,!Ulisses.!Do!texto!ao!texto.!
São!Paulo:!Scipione,!1999.!

PÉCORA,!Alcir.!Problemas!de!redação.!
São!Paulo:!Martins!Fontes,!2000.!!

! ! !Disciplina:!Redação!Jornalística!1![!80!horas! !!
Ementa:!

Estudo!e!aprendizado!das!noções!básicas!da!redação!jornalística,!com!o!
recurso!do!lead!e!sublead.!Técnicas!e!sistemas!adotados!para!a!produção!de!
textos!jornalísticos!utilizando!esse!sistema.!Elaboração!de!textos!utilizando!o!
sistema.!Noções!sobre!entrevista!jornalística.!Importância!e!função!da!
entrevista,!origens!e!apresentação!dos!modelos!existentes.!Estudo!da!pauta,!



!

seu!funcionamento!e!sistemática.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
MARTINS,!Eduardo.!Manual!de!
Redação!e!Estilo!do!O!Estado!de!S.!
Paulo.!São!Paulo:!Moderna,2000.!

LAGE,!Nilson.!A!Estrutura!da!Notícia.!
São!Paulo:!Ática,!2001.!

MEDINA,!Cremilda.!Entrevista:!o!
dialogo!possível.!São!Paulo:!Ática,!
2000.!

KOTSCHO,!Ricardo.!A!Prática!da!
Reportagem.!São!Paulo:!Ática,!2001.!

!
ERBOLATO,!Mário.!Técnicas!de!
Codificação!em!Jornalismo.!São!Paulo:!
Ática,!2001.!
!
LAGE,!Nilson.!Ideologia!e!Técnica!da!
Notícia.!Petrópolis:!Vozes,!1982!

MEDINA,!Cremilda.!Notícia,!um!
produto!à!venda.!São!Paulo:!Forense!
Universitária,!1988.!

!AMARAL,!Luiz.!A!objetividade!
jornalística.!Porto!Alegre:!Sagra!
Luzzatto,!1996.!

Disciplina:!Teorias!da!Comunicação![!40!horas! !!
Ementa:!

O!panorama!que!permite!compreender!a!Comunicação!como!"Novo!Espaço!
Público"q!As!origens!históricas!e!sociaisq!O!conceito!de!"Massa"q!Teorias!
funcionalistasq!Teoria!Críticaq!Modelos!"marginais"q!Introdução!à!semiologiaq!
Pós[modernidade.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
MATTELART,!Armand!&!Michelle.!
História!das!teorias!da!comunicação.!
SP:!Loyola,!2003.!

HOHFELDT,!Antonio!&!outros.!Teorias!
da!comunicação.!RJ:!Vozes,!2002.!

LIMA,!Luiz!Costa.!Teoria!da!cultura!de!
massa.!SP:!Paz!e!Terra,!2002.!

!!

BARTHES,!Roland.!Mitologias.!SP:!
Perspectiva,!1972.!!!398.2!/B285m.!!

!

BOURDIEU,!Pierre.!O!Poder!Simbólico.!
SP:!Bertrand!Brasil,!2003.!!!303.3/!B769p.!!

!

PUTERMAN,!Paulo.!Indústria!Cultural:!a!
agonia!de!um!conceito.!SP:!Perspectiva,!
1996.!!086.9/!P988i.!!

!



!

KELLNER,! Douglas.!A! cultura! da! mídia.!
SP:!Edusc,!2001.!!302.23/K29c!!!

!

THOMPSON,!John!B.!A!mídia!e!a!
modernidade.!RJ:!Vozes,!2001.!!!302.23/!
T473m.!!

Segundo!período!

!Disciplina:!Análise!de!discurso! Carga!horária:!40!horas!
Ementa:!

Introdução!ao!estudo!do!discurso.!Bases!teóricas.!Relação!entre!texto!e!
discurso.!A!questão!do!sentido.!Discurso,!formação!ideológica!e!discursiva.!
Discurso!e!sukeito!histórico.!Enunciado!e!enunciação.!O!interdiscurso.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
FOUCAULT,!Michel.!A!ordem!do!
discurso.!São!Paulo:Loyola,1999.!

PINTO,!Milton!José.!Comunicação!e!
Discurso:!introdução!à!análise!de!
discurso.!SP:!Hacker!Editores,!2002.!

ECO,!Umberto.!Apocalípticos!e!
Integrados.!SP:!Perspectiva,!2001.!

!

ORLANDI,!Eni.!A!leitura!e!os!leitores.!
Campinas:!Pontes,!2003.!!

ORLANDI,! Eni.! Discurso! e! leitura.!
São! Paulo:! Cortez,! 2000.! ! 401.41/!
O71dis.!!

BAKHTIN,! Mikhail.! Marxismo! e!
filosofia! da! linguagem.! São! Paulo:!
Hucitec,!1995.!!401/!B179m.!!

FAUSTO! NETO,! Antônio.!
Comunicação! e! mídia! Impressa.! SP:!
Hacker,!1999.!659.13/!F268c.!

VERÓN,!Eliseo.!A!produção!de!
sentido.!SP:!Cultrix,!1981.!!410/!
V547p.!!!!!

Disciplina:!Fotojornalismo![!80!horas! !!
Ementa:!

Aperfeiçoar!os!conhecimentos!técnicos!a!respeito!de!equipamentos,!materiais!
fotográficos!e!práticas!laboratoriais!de!revelação!de!filme!e!ampliação!de!
cópias!em!preto[e[branco.!Conhecer!historicamente!os!elementos!formadores!
da!fotografia!e!do!fotojornalismo,!e!suas!relações!com!as!práticas!atuais.!
Estimular!a!reflexão!sobre!o!ato!fotográfico!e!sua!linguagem!representativa.!

!!



!

Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
ANG,!Tom![!Fotografia!digital:!uma!
introdução.!São!Paulo.!Ed.!Senac,!
2008.!

KEENE,!Martin.!Fotojornalismo:!guia!
profissional.!Lisboa:!Dinalivro,!1995.!

SAMAIN,!Etiene.!!O!fotográfico.!São!
Paulo:!Hucitec,!2008.!

!

!

AUMONT,!Jacques.!A!imagem.!
Campinas:!Papirus,!2004.!!

BARTHES,!Roland.!Câmara!clara.!São!
Paulo:!Ed.!Nova!Fronteira,!1998.!!
770/B785!!

BAURET,!Gabriel.!A!fotografia:!
história,!estilos,!tendências,!
aplicações.!Lisboa:!Edições!70,!2000.!!!
770/!B351f!!

DALY,!Tim.!Guia!básico!de!fotografia!
digital:!como!produzir!fotografias!
admiráveis!com!o!computador.!!Lisboa:!
Estampa,!2002.!!!

SOUSA,!Jorge!Pedro.!Uma!história!
crítica!do!fotojornalismo!ocidental.!
Chapecó:!Ed.!Grifos,!2000.!!!070.4909!
/S725u!!!!!!!

Disciplina:!Oficina!de!texto![!80!horas! !!
Ementa:!

A! variedade! culta! ou! padrão! da! Língua! diante! da! pluralidade! lingüística.! As!
diferenças! entre! a! oralidade! e! a! escrita! e! as! interferências! que! a! primeira!
exerce! sobre! a! segunda.! O! texto! e! sua! tipologia:! análise! e! interpretação! de!
textos! produzidos! por! diferentes! disciplinas! no! campo! da! comunicação.! A!
prática! de! textos! a! partir! de! conhecimentos! elementares! a! respeito! do!
enunciado!lingüístico.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
FARACO,! Carlos! Alberto! &! TEZZA,!
Cristóvão.Oficina! de! Texto.Petrópolis,!
Vozes,!2003.!

VAL,!Maria! da! Graça! Costa.!Redação!
e! Textualidade.!São! Paulo,! Martins!
Fontes,!1999.!

VANOYE,!Francis.!Usos!da!
linguagem:!problemas!e!técnicas!na!
produção!oral!e!escrita.(São!

BAKHTIN,!M.!Estética!da!criação!
verbal.!São!Paulo:!Martins!Fontes,!
1992.!

BARBOSA,!Severino!Antônio.Escrever!
é!desvendar!o!mundo.!Campinas:!
Papirus,!1999.!

GARCIA,!Othon.Comunicação!em!
prosa!moderna.!Rio!de!Janeiro:!



!

Paulo,Martins!Fontes,!1998.!

!

Getúlio!Vargas,!1998.!

VIANA,!A.!C.!(coord.)!Roteiro!de!
redação:!lendo!e!argumentando.!São!
Paulo!:!Scipione,!2001.!

ZILBERMAN,!Rq!SILVA,!E.!T.!da!
(org.).!Leitura:(perspectivas!
interdisciplinares.!São!Paulo:!Ática,!
2005.!

Disciplina:!Psicologia!básica![!40!horas! !!
Ementa:!

Conceitos!e!definições!de!Psicologia!Social.!Motivação.!Comunicação!e!
expressão.!Elementos!conscientes!e!inconscientes!em!comunicação!e!
expressão.!Identificação,!alteridade!e!relações!interpessoais.!Personalidade!e!
exercício!profissional.!Relação!!
entre!grupos!e!instituições.!Relação!entre!grupos!e!sociedades.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
!
BOCK,!A.!M.q!FURTADO,!O.q!
TEIXEIRA,!M.!L.T.!Psicologias:!uma!
introdução!ao!estudo!da!Psicologia.!
São!Paulo:!Saraiva,!2002.!
!
!
FADIMAN,!J.q!FRAGER,!R.!Teorias!da!
personalidade.!São!Paulo:!Harbra,!
1986!
!
!
RODRIGUES,!A.!et!all.!Psicologia!
social.!Petrópolis,!Vozes,!1999.!

!

FREUD,!S.!O!inconsciente.!In!Obras!
Completas,!vol.!XIV.!Rio!de!Janeiro,!
Imago,!1996.!
SPINK,!M.!J.!O!conhecimento!no!
cotidiano:!as!Representações!Sociais!
na!perspectiva!da!Psicologia!Social.!
São!Paulo:!Brasiliense,!1993.!
VIGOTSKI,!L.!S.!Pensamento!e!
Linguagem.!São!Paulo:!Martins!
Fontes,!1991.!
JAQUES,!M.!G.!C.q!et!all.!Psicologia!
Social!contemporânea:!livro!texto.!7ª!
ed.!Petrópolis:!Vozes,!2002.!
WATZLAWICK,!P.!Pragmática!da!
comunicação!humana:!um!estudo!dos!
padrões,!patologias!e!paradoxos!da!
interação.!São!Paulo,!Cultrix,!1993.!

Disciplina:!Redação!Jornalística!II![!40!horas! !!
Ementa:!

Prática!de!entrevistas!e!a!relação!com!os!entrevistados!e!fontes,!além!da!
pesquisa!e!arquivo.!Aprofundamento!dos!conceitos!sobre!notícia!e!redação!
jornalística!informativa!e!diferença!entre!os!diversos!gêneros!textuais.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
PINTO,!Ana!Estela!de!Souza.! LAGE,!Nilson.!A!Estrutura!da!Notícia.!São!



!

Jornalismo!diário:!reflexões,!
recomendações,!dicas!e!exercícios.!
São!Paulo:!Publifolha,!2009q!

!

FRANKFURT,!Harry!G.!Sobre!falar!
merda.!Rio!de!Janeiro:!Intrínseca,!
2005.!

!

LAGE,!Nilson.!A!reportagem!–!teoria!
e!técnica!de!entrevista!e!pesquisa!
jornalística.!São!Paulo:!Ática,!2002!

!

Paulo:!Ática,!2001.!!

MARTINS!FILHO,!Eduardo!Lopes.!
Manual!de!Redação!e!Estilo.!São!
Paulo:!OESP,!2003!

MEDINA,!Cremilda.!A!arte!de!tecer!o!
presente!:!narrativa!e!cotidiano.!São!
Paulo:!Summus,!2003!

NOBLAT,!Ricardo.!!A!arte!de!fazer!um!
jornal!diário.!São!Paulo:!Summus,!
2003.!C!070.4/!N746a.!!!

!
PEREIRA!JÚNIOR,!Luiz!Costa:!A!
apuração!da!notícia!:!métodos!de!
investigação!na!imprensa.!Petrópolis:!
Vozes,!2006!

Disciplina:!Sociologia![!80!horas! !!
Ementa:!

Conceitos! Fundamentais! em! Sociologia:! sociedade,! ação! social,! classes!
sociais,! escolas! e! autores.! Cultura! e! ideologia.! Estudo! da! sociologia! voltado!
para! o! entendimento! da! realidade! social! a! partir! do! advento! dos! meios! de!
comunicação! de! massa,! da! indústria! cultural,! dos! meios! de! produção! e!
circulação! da! informação.! Acesso! às! informações! e! aos! bens! culturais!
produzidos!no!interior!das!sociedades!modernas.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
GIDDENS,!Anthony.!Sociologia.!Porto!
Alegre:!Artmed,!2008.!

!

LARAIA,! Roque! de! Barros.! Cultura:!
um! conceito! antropológico.! Rio! de!
Janeiro:!Zahar,!2004.!!

!

LIMA,! Luiz! Costa.! Teoria! da! cultura!
de! massa.! São! Paulo:! Paz! e! Terra,!
2002.!

!

ARON,! Raymond.! As! etapas! do!
pensamento! sociológico.! São!Paulo:!
Martins!Fontes,!1999.!

CANEVACCI,! Máximo.! Antropologia!
da! Comunicação! visual.! Rio! de!
Janeiro:!DP&A,!2001.!

MARTINS,! Carlos! Benedito.! O! que! é!
Sociologia.! São! Paulo:! Brasiliense,!
2000.!!

MARTINS,! José! de! Souza.!
FORACCHI,! Marialice! Mencarini.!
Sociologia! e! sociedade:! leituras! de!
introdução! à! sociologia.! São! Paulo:!



!

LTC,!2002.!!

BARROS!FILHO,!Clóvis.!O!habitus!na!
comunicação.! São! Paulo:! Paulus,!
2003.!

Terceiro!período!

!Disciplina:!Economia!Básica![!40!horas! !!
Ementa:!

Conceito! e! fundamentos! de! economia,! sistemas! econômicos,! oferta! e!
demanda:! princípios! do! comportamento! do! consumidor.! Estruturas! de!
mercados:! análise! microeconômica! da! empresa.! Inflação.! Crescimento! e!
desenvolvimento!econômico.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
MONTORO!FILHO,!André!et.!all.[!
Equipe!de!Professores!da!USP.!
Manual!de!Economia.!São!
Paulo:Saraiva,!1998.!

SOUZA,!Nali!de!Jesus.!
Desenvolvimento!Econômico.!São!
Paulo:Atlas,!2000.!

VASCONCELLOS,!Marco!Antônio!S.!
Fundamentos!de!Economia.!1!Ed.!
São!Paulo:Saraiva!1998.!

!!

BLANCHARD,!Olivier.!
Macroeconomia.!3ed.!São!Paulo:!Ed.!
Prentice[Hall,!2004.!

LIMA,!Marcos!Costa!(org)!O!Lugar!da!
América!do!Sul!na!Nova!Ordem!
Mundial.!São!Paulo:!Cortez,!2001.!

POCHMANN,!Márcio.!A!década!dos!
Mitos.!São!Paulo:Contexto,2001!

ROSSETTI,!José!Paschoal.!
Introdução!à!economia.!17.!ed.![S.l.]:!
Atlas,!1997.!

TROSTER,!Roberto!Luisq!MOCHÓN,!
Francisco.!Introdução!à!economia.!
São!Paulo:!MAKRON!Books,!1994.!

Disciplina:!Estudos!Culturais![!40!horas! !!
Ementa:!

Conceito!de!cultura!tendo!como!referência!sua!dinâmica!cotidiana!
contemporânea!e!suas!implicações!sociais.!Abordando!de!forma!teórica!e!
prática!os!mais!amplos!aspectos!abstratos!e!imateriais!inerentes!às!culturas.!
Destacando!questões!relevantes!na!realidade!brasileira:!as!culturas!indígenas!
e!afrodescendentes.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!



!

CANCLINI,!Nestor!Garcia.!Culturas!
Híbridas![!Estratégias!para!entrar!e!
sair!da!modernidade.!Lisboa:!Paidós,!
2004.!

HALL,!Stuart.!A!identidade!cultural!
na!pós|modernidade.!SP:!DP&A,!
2005.!

!LARAIA,!Roque.!Cultura![!Um!
conceito!antropológico.!RJ:!Jorge!
Zahar!Editor,!2003.!

FOLQUENING,!Victor!Emanoel.!O!
Jornalismo!é!um!humanismo:!
representações!sociais!de!estudantes!
de!Comunicação.!Ponta!Grossa:!Pós[
Escrito,!2002.!!070.4!/F669j!!

KELLNER,! Douglas.! A! cultura! da!
mídia.!SP:!Edusc,!2001.!!302.23/K29c!

TADEU,!Tomaz.!Alienígenas!na!sala!
de!aula:!uma!introdução!aos!estudos!
culturais!em!educação.!Petrópolis:!
Vozes,!2003.!

TADEU,! Tomaz.! O! que! é,! afinal,!
estudos! culturais?! Belo! Horizonte:!
Autêntica,!2000.!

THOMPSON,!John!B.!A!mídia!e!a!
modernidade:!uma!teoria!social!da!
mídia.!Petrópolis:!Vozes,!2001.!!

Disciplina:!Filosofia!Básica![!40!horas! !!
Ementa:!

Aspectos! introdutórios! da! Filosofia:! origem,! nascimento,! campos! de!
investigação,! principais! períodos! da! história! e! questões! contemporâneas.!
Atitude! filosófica! na! práxis! comunicacional:! reflexão! de! 'problemas'! a! serem!
investigados!e!divulgados!na!mídia.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
ARANHA,!M.!MARTINS,!M.!
Filosofando.!São!Paulo:!Moderna,!
1990.!

CHAUI,!Marilena.!Convite!à!Filosofia.!
São!Paulo:!Ática,!2005.!

LUCKESI,!C.!C.,!PASSOS,!E.!S.!
Introdução!à!Filosofia.!São!Paulo:!
Cortez,!2002.!
!

HABERMAS,!Jurgen.!Pensamento!
pós|metafísico:!estudos!
filosóficos.!Rio!de!Janeiro:!Tempo!
Brasileiro,!2002!

MORA,!J.!F.!Dicionário!de!Filosofia.!
Lisboa:!Dom!Quixote,!1982.!
!
PRADO!Jr.,!C.!O!que!é!Filosofia.!São!
Paulo:!Brasiliense,!1990.!
!
SEVERINO,!A.!J.!Filosofia.!São!Paulo:!
Cortez,!1994.!
!
VALLS,!A.!L.!M.!O!que!é!Ética.!São!
Paulo:!Brasiliense,!1992.!!

Disciplina:!História!do!Brasil![!80!horas! !!



!

Ementa:!

EMENTA:!Noções!de!métodos!historiográficos.!Estudo!dos!processos!
históricos!de!conflitos!de!classes,!no!Brasil!colonial,!na!sob!a!monarquia!e!na!
república.!Cultura!política!brasileira:!rupturas!e!permanências.!Democracia!e!
sociedade!no!Brasil!atual.!A!questão!indígena!e!afrodescendente.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
COSTA,!Emília!Viotti!da.!Da!
Monarquia!à!República:!momentos!
decisivos.!8!ed.!São!Paulo:!UNESP,!
2007.!!981.04/C837d!!!!

FAUSTO,!Boris.!História!do!Brasil.!6!
ed.!São!Paulo:!EDUSP,!2002.!!

NICOLAU,!Jairo.!História!do!Voto!no!
Brasil.!São!Paulo:!Jorge!Zahar,!2002.!
324.981/N639h!!!!

!

CARVALHO,! José! Murilo! de.! A!
Construção! da! Ordem:! a! elite!
imperial.! Rio! de! Janeiro:! Civilização!
Brasileira,!2003.!!981.04/!C331!!!!

CARVALHO,! José! Murilo! de.! A!
Formação! das! Almas:! o! imaginário!
da! república! no! Brasil.! São!
Paulo:Cia!das!Letras,!1990.!!

CASTRO,! Celso.! A! Proclamação! da!
República.! Rio! de! Janeiro:! Jorge!
Zahar!Editores,!2000.!!

MOTA,! Carlos! Guilherme! (Org.)! et! al.!
Brasil!em!Perspectiva.! 20!ed.!Rio!de!
Janeiro:!Bertrand,!2001.!!

SKIDMORE,! Thomas.! Brasil:! de!
Castelo!a!Tancredo!(1964[1985).!8!ed.!
Rio!de!Janeiro:!Paz!e!Terra,!2004.!

Disciplina:!Planejamento!Gráfico![!80!horas.! !!
Ementa:!

Tipologia!e!medidas!gráficas.!Sistemas!de!composição.!Prismagem!de!fotos!e!
cromos.!Teoria! da! cor.!Planejamento!gráfico!em! telas!de! vídeo.!Sistemas!de!
impressão.! Editoração! eletrônica.! Software! para! editoração! gráfica.!
Planejamento!e!editoração!de!jornais,!revistas!e!house!organs.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
COLLARO,!A.C.!Projeto!Gráfico,!
teoria!e!prática!da!diagramação.!São!
Paulo:!Summus!editorial,!2000.!

SILVA,!Rafael!Souza!e.!Diagramação!
|!O!Planejamento!Gráfico!na!
Comunicação.!São!Paulo:!Summus!
editorial,!1985.!

DONDIS,! Donis! A.! Sintaxe! da!
Linguagem! Visual.! 2.ed.! São! Paulo:!
Martins!Fontes,!2003.!302.222/D679s!!!

HORIE,! Ricardo! Minoru.! 300!
superdicas! de! editoração,! design! e!
artes! gráficas.! São! Paulo! :! Senac,!



!

!RIBEIRO,!Milton.!Planejamento!
Visual!Gráfico.!8ª.!edição!revisada!e!
atualizada.!Brasília:!LGE!Editora,!
2003.!!

2002.!!760/!H811s!!!!

FARINA,! Modesto.! Psicondinâmica!
das! Cores! em! Comunicação.! São!
Paulo:! Edgard! Blucher,! 1986.! ! 752!
/F225p!!!!

GOMES!FILHO,!J.!Gestalt!do!Objeto:!
o! sistema! de! leitura! visual! da! forma.!
São! Paulo:! Escrituras,! 2002.! ! ! 701.8/!
G633g!!!

WILLIANS,!Robin.!Design!para!quem!
não! é! Designer.! São! Paulo:! Callis,!
1995.745.4/W726d!!!!!

Disciplina:!Radiojornalismo![!80!horas! !!
Ementa:!

Técnicas! de! redação! para! rádio.! Técnicas! de! edição! para! rádio.! Conceitos,!
técnicas! e! aplicações! de! sonoplastia.! Tipos! de! programas! radiofônicos.!
Montagem!de!roteiro!e!script.!Características!básicas!da!linguagem!radiofônica!
e!da! linguagem!de! radiojornalismo.!Análise!das! técnicas!de! rádio!aplicadas!a!
programas! de! radiojornalismo.! Estrutura! e! funcionamento! de! emissoras! de!
rádio!e!de!departamentos!de!radiojornalismo.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
LIMA,! Paulo! Rodolfo! deq! BARBEIRO,!
Heródoto.!Manual!de!radiojornalismo:!
produção,!ética!e!internet.!2.!ed.!Rio!de!
Janeiro:! Campus,! 2003.! ! 070.19/!
B233m!!!

MEDITSCH,! Eduardo.!O! rádio! na! era!
da! informação:! teoria! e! técnica! do!
novo! radiojornalismo.! 1.! ed.!
Florianópolis:! Insular,! 2001.! ! ! 070.19!
/M491r!!

PRADO,! E.! A! estrutura! da!
informação! radiofônica.! São! Paulo:!
Summus,!1989.!070.194/!P896e!!

!

CALABRE,!Lia.!A!era!do!rádio.!2.!ed.!
Rio! de! Janeiro:! Jorge! Zahar,! 2004.!!
302.2344/!C141e!!!

CÉSAR,! Cyro.! Rádio:! inspiração,!
transpiração! e! emoção.! 3.! ed.! São!
Paulo:!IBRASA,!2001.!115!p.,!il.,!21cm.!
(Biblioteca! Didáticaq! v.! 18).! ISBN!
8534800324.!

CORAZZA,! Helena.! Comunicação! e!
relações! de! gênero! em! práticas!
radiofônicas.! 1.! ed.! São! Paulo:!
Paulinas,! 2000.! 181! p.,! 20cm.!
(Comunicação! e! estudos).! ISBN!
85356065521.!

ORTRIWANO,! Gisela! Swetlana.! A!
informação! no! rádio:! os! grupos! de!



!

poder!e!a!determinação!dos!conteúdos.!
4.!ed.!São!Paulo:!Summus,!1985.!!

TAVARES,! R..!Histórias! que! o! rádio!
não!contou.!São!Paulo:!Harbra,!1999.!!
384.54/!T231h!!

Disciplina:!Redação!Jornalística!III![!40!horas! !!
Ementa:!

A! disciplina! pretende! explorar! o! jornalismo! opinativo! em! todas! as! suas!
variantes! de! texto! (artigo,! editorial,! comentário,! crônica,! crítica,! ombudsman,!
opinião! do! leitor),! discutindo! tanto! suas! convenções! quanto! suas! raízes!
históricas,!possibilitando!um!debate!reflexivo!a!respeito!da!responsabilidade!na!
emissão!de!opiniões!por!meio!de!veículos!de!comunicação.!Em!sua!porção!de!
teor!mais!prático,!estão!também!previstos!exercícios!de!redação!aplicados!às!
várias!formas!do!jornalismo!opinativo.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
BRAGA,!José!Luiz.!A!sociedade!
enfrenta!sua!mídia![!dispositivos!
sociais!de!crítica!midiática.!São!Paulo:!
Paulus,!2006.!

BRETON,!Philippe.!A!argumentação!
na!comunicação.!Bauru:!Edusc,!2003.!

LAGE,!Nilson.!Linguagem!
jornalística.!São!Paulo:!Ática,!1986.!

BELTRÃO,! Luiz.! Jornalismo!
opinativo.!Porto!Alegre:!Sulina,!1980.!!

FENDRICH,! Henrique.! O! conde! e! o!
passarinho!:! presença! e!
características! de! notícias! e! do!
jornal! nas! primeiras! crônicas! de!
Rubem!Braga.!Curitiba:!2008.!!

LAGE,!Nilson.!A! reportagem:! teoria! e!
técnica! de! entrevista! e! pesquisa!
jornalística.! 3.! ed.! Rio! de! Janeiro:!
Record,!2003.!!070.43/!L174r!!!!

MELO,! José! Marques! de.! Gêneros!
jornalísticos!na!Folha!de!São!Paulo.!
São!Paulo,!USP,!1992.!

PINTO,! Ana! Estela! de! Sousa.!
Jornalismo! diário:! reflexões,!
recomendações,! dicas! e! exercícios.!
São! Paulo:! Publifolha,! 2009.! ! 070.43!
/L174r.!!

Quarto!período!

!!



!

Disciplina:!Ética!no!jornalismo[!40!horas! !!
Ementa:!

Distinções! fundamentais! entre! Ética,! Moral! e! Direito.! O! conflito! de! morais! e! as!
teorias! éticas! da! convicção! e! da! responsabilidade! (deontologia! e! teleologia).! A!
legitimação! ética.!
A! liberdade! de! imprensa! em! face! dos! direitos! da! personalidade:! a! honra,! a!
privacidade,!a!intimidade!e!a!imagem.!

Responsabilidade!civil!por!abusos!da!imprensa.!O!dano!material,!o!dano!moral!e!o!
dever! de! reparar.! Dos! crimes! contra! a! honra:! calúnia,! difamação! e! injúria.!
Os!códigos!de!ética.!Direitos!e!deveres!do!jornalista.!A!figura!do!ombudsman!e!seu!
papel!estratégico.!

Jornalismo,!verdade!e!certeza.!A!questão!da!objetividade.!Os!julgamentos!sumários!
e!os!perigos!do!sensacionalismo.!

O! sigilo! da! fonte! na! comunicação! jornalística.! O! direito! de! resposta! e! seu!
processamento.!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
BUCCI,!Eugênio.!Sobre!Ética!e!
Imprensa.!Ed.!Companhia!das!
Letras.!SP.!2000.!

!
COELHO,!Danda.!Comunicação!&!
Legislação.!Ed.!Juruá.!Curitiba.!
2003.!

!
GODOY,!Cláudio!Luiz!Bueno!de.!A!
Liberdade!de!Imprensa!e!os!
Direitos!da!Personalidade.!Ed.!
Atlas.!SP.!2001.!

!

Constituição!Federal.!

KARAM,!Francisco!José.!!!Jornalismo,!ética!e!
liberdade.!São!Paulo:!Summus,!1997.!!

SROUR,!Robert!H.!Ética!empresarial.!
RJ:Campus,!2000.!!!

VÁZQUEZ,!Adolfo!Sánchez.!Ética.!Ed.!
Civilização!Brasileira.!RJ.!2003.!!!!!

WEBER,!Max.!Ciência!e!política:!duas!vocações.!
Ed.!Cultrix.!SP.!2000.!!!

Disciplina:!Laboratório!de!Radiojornalismo![!80!
horas! !!

Ementa:!

Elaboração!do!radiojornal!laboratório!do!curso:!prática!de!pauta,!redação!e!edição.!
Pauta!radiofônica.!O!texto!jornalístico!para!rádio.!Técnicas!de!redação!jornalística!no!
rádio.!Entrevista!jornalística!no!rádio.!A!reportagem!radiofônica.!Diferentes!estilos!de!
noticiário!radiofônico.!Os!vários!formatos!de!programas!jornalísticos!de!rádio.!Roteiro!
e!script!de!programas!jornalísticos!de!rádio.!Uso!de!sonoplastia!e!efeitos!sonoros.!
Edição!de!programas!jornalísticos!radiofônicos.!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
BARBEIRO,! Heródoto.! Manual! de!CÉSAR,!Cyro.!Radio:!inspiração,!transpiração!e!



!

radiojornalismo:!produção,!ética!e!
internet.! 2.! ed.! Rio! de! Janeiro:!
Campus,!2003.!!!!

KOTSCHO,!R.!A!Prática!da!
reportagem.!!2a!ed.!São!Paulo:!
Ática,!2001..!!!

PORCHAT,!Maria!Elisa.!Manual!de!
radiojornalismo!Jovem!Pan.!3.!
ed.!São!Paulo:!Ática,!2004.!!!

!

emoção.!São!Paulo:!Ibrasa,!1999.!!!

BURNIER,!L.!A!Língua!envergonhada:!e!
outros!escritos.!Nova!Fronteira,!1976.!!!

!
CÉSAR,!Cyro.!Rádio:!inspiração,!
transpiração!e!emoção.!3.!ed.!São!Paulo:!
IBRASA,!2001.!!

CORAZZA,!Helena.!Comunicação!e!relações!
de!gênero!em!práticas!radiofônicas.!1.!ed.!
São!Paulo:!Paulinas,!2000.!!

KAPLAN,!Sheilaq!KAPLAN,!Sheilaq!REZENDE,!
Sidney!(Org.).!Jornalismo!eletrônico!ao!vivo.!
1.!ed.!Petrópolis:!Vozes,!1994.!

!Disciplina:!Novas!Mídias![!40!horas! !!
Ementa:!

Fundamentos!teóricos!das!novas!tendências!e!novas!tecnologias!no! jornalismo!em!
Internet,! Televisão! e! Rádio.! Técnicas! de! produção! e! redação! no! jornalismo! em!
Internet,!Televisão!e!Rádio!digitais.!Convergência!de!mídias.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
DIZARD!JR,!Wilson.!A!nova!mídia.!
RJ.!Zahar,!2000.!

LEVY,!Pierre.!O!que!é!virtual.!Rio!
de!Janeiro.!Editora!34,!1997!

NIELSEN,!Jakob.!Projetando!
websites.!Rio!de!Janeiro:!Campus,!
2000!

GOSCIOLA,!Vicente.!Roteiro!para!as!novas!
mídias:!do!game!à!Tv!Interativa.!São!Paulo!:!
SENAC!Editora.!2003.!!!!!

LEVY,!Pierre.!Cibercultura.!Rio!de!Janeiro.!
Editora!34,!2003.!!

LÉVY,!Pierre.!A!inteligência!coletiva:!por!uma!
antropologia!do!ciberespaço.!Tradução!de!Luiz!
Paulo!Rounanet.!3.!ed.!São!Paulo:!Loyola,!
2000.!212!p.,!23cm.!ISBN!8515016133.!

SILVA,!Dinorá!Fraga!daq!SILVA,!Dinorá!Fraga!
daq!FRAGOSO,!Suely!(Org.).!Comunicação!na!
cibercultura.!1.!ed.!São!Leopoldo:!Unisinos,!
2001.!215!p.,!21cm.!(Comunicação).!ISBN!
8574310735.!

!
VENETIANER,!Tomas.!Como!vender!seu!
peixe!na!internet.!Rio!de!Janeiro:!Campus,!



!

2000.!!!

Disciplina:!Planejamento!editorial![!40!horas! !!
Ementa:!

Apropriação! dos! conceitos! e! demais! elementos! teórico[epistemológicos! do!
webjornalismo.!Atividades!práticas!de!produção!em!webjornalismo!para!alimentação!
da! plataforma! online! do! jornal! impresso.! Elaboração! de! pautas,! notícias,!
reportagens,! entrevistas! e! outros! gêneros! textuais! jornalísticos.! Produção! de!
material! iconográfico! (fotos,! infográficos,! áudios! e! imagens! etc.)! para! completar! a!
composição!hipertextual!das!notícias!e!reportagens.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
FERRARI,!Pollyana.!Jornalismo!
Digital.!São!Paulo:!Contexto,!2004!!

MACHADO,!Eliasq!PALACIOS,!
Marcos!(org.).!Modelos!de!
jornalismo!digital.!Salvador:!
GJOL,!2003.!!!!!

MOHERDAUI,!Luciana.!Guia!de!
estilo!Web:!produção!e!edição!de!
notícias!on[line.!2.!ed.!São!Paulo:!
Senac,!2002.!!!!

!

BRIGGS,! Mark.! Jornalismo! 2.0:! como!
sobreviver! e! prosperar.! Um! guia! de! cultura!
digital! na! era! da! informação.! Disponível! em:!
http://knightcenter.utexas.edu/Jornalismo_20.pdf!

LAGE,! Nilson.!A! reportagem:! teoria! e! técnica!
de!entrevista!e!pesquisa! jornalística.!3.!ed.!Rio!
de!Janeiro:!Record,!2003.!!!

SILVA,!Ezequiel!Theodoro.(coor.)!A!leitura!nos!
oceanos!da!internet.!São!Paulo:!Cortez,!2003.!!!

!
CORRÊA,!Gustavo!Testa.!Aspectos!jurídicos!
da!internet.!São!Paulo,!Saraiva,!2000.!!!

!
PINHO,!J.B.!Jornalismo!na!internet.!São!
Paulo:!Summus,!2003.!!!!

Disciplina:!Redação!Jornalística!IV![!80!horas! !!
Ementa:!

A!disciplina!consolida!o!domínio!técnico!e!teórico!dosconceitos!e!práticas!da!
produção!e!edição!de!textos!em!jornalismo!impresso.!A!produção!se!reverte!na!
elaboração!e!execução!do!jornal!bimestral.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
NOBLAT.!Ricardo.!A!arte!de!fazer!
um!jornal!diário.!São!Paulo:!
Contexto,!2006.!

PEREIRA!JUNIOR,!Luiz!Costa.!A!
Apuração!da!Notícia:!métodos!de!

AMARAL,!Luiz.!A!objetividade!jornalística.!
Porto!Alegre:!Sagra!Luzzatto,!1996.!!!!!

DINES,! Alberto.! A! imprensa! em!
questão.Campinas:!Unicamp,!1997.!!!!!



!

investigação!na!imprensa.!
Petrópolis:!Vozes,!2006.!

!

PINTO,!Ana!Estela!de!Sousa.!
Jornalismo!diário:!reflexões,!
recomendações,!dicas!e!exercícios.!
São!Paulo:!Publifolha,!2009.!!
070.43!/L174r.!

!

!

LAGE,!Nilson.!A! reportagem! :! teoria! e! técnica!
de! entrevista! e! pesquisa! jornalística.! Rio! de!
Janeiro:!Record,!2003.!!!!

MUNARI,! Bruno.! Design! e! comunicação!
visual.!!São!Paulo:!Martins!Fontes,!1997.!!!

!NOVAES,! Washington.! A! quem! pertence! a!
informação?!Petrópolis:!Vozes,!1989.!!!

!!

Disciplina:!Telejornalismo!I![!80!horas! !!
Ementa:!

O!veículo!televisão:!a!história!no!mundo!e!no!país.!A!notícia!na!TV.!Condições!de!
produção,!circulação!e!divulgação!de!mensagens.!Técnicas!de!captação,!elaboração!
e!edição!dos!fatos!através!da!relação!texto!e!imagem.!O!script!no!telejornalismo!e!
suas!regras.!A!apresentação!em!estúdio.!A!pauta!e!os!direcionamentos!editoriais.!A!
reportagem!e!o!relatório.!Espelho!e!edição!de!um!telejornal.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
BARBEIRO,! Heródoto! /! LIMA,! Paulo!
Rodolfo.!Manual!de! telejornalismo.!Rio!
de!Janeiro:!Campus,!2002.!

PATERNOSTRO,!Vera! Íris.!O! texto!na!
TV.!São!Paulo:!Brasiliense,!1987!

SQUIRRA,! Sebastião.! Aprender!
Telejornalismo.!São!Paulo:!Brasiliense,!
1993.!

SQUIRRA,!Sebastião.!
Telejornalismo,!Produção!e!
Técnica.!SP:!Editora!Braziliense,!
2002.!

BISTANE,!Lucianaq!BACELLAR,!Luciane.!
Jornalismo!de!TV.!São!Paulo:!Contexto,!2005!

BITTENCOURT,!Luís!Carlos.!Manual!de!
Telejornalismo.!Rio!de!Janeiro:!Editora!UFRJ,1993!

MACIEL,! Pedro.! Jornalismo! de! Televisão.! Porto!
Alegre:!SAGRA/DC/LUZATO,!1995!

PRADO,!Flávio.!Ponto! eletrônico! [! dicas! para! fazer!
telejornalismo! com!qualidade.!São!Paulo:!Publisher!
Brasil,!1996.!

YORKE,! Ivor.! Jornalismo! diante! das! câmeras.! São!
Paulo:!Summus,!1998.!

!!

!!
Disciplina:!Teorias!da!Notícia![!40!horas! !!
Ementa:!

Os! fundamentos!da! teoria!da!notícia!e!do! jornalismo.!Contribuições!das! teorias!da!



!

Comunicação!e!de!outras!áreas.!Diferentes!abordagens!para!a!formulação!de!uma!
teoria!do!jornalismo.!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
PONTE,!Cristina.!Para!Entender!as!
Notícias:!linhas!de!análise!do!
discurso!jornalístico.!Florianópolis:!
Editora!Insular,!2005.!

!
SOUSA,!Jorge!Pedro.!Teorias!da!
Notícia!e!do!Jornalismo.!Chapecó:!
Editora!Argos,!2002.!

!

CHAPARRO,!Manuel!Carlos.!
Pragmática!do!jornalismo:!buscas!
práticas!para!uma!teoria!da!ação!
jornalística.!!São!Paulo:!Summus,!
1994!

GENRO!FILHO,!Adelmo.!O!Segredo!da!
Pirâmide:!para!uma!teoria!marxista!do!
jornalismo.!Porto!Alegre:!Editora!Tchê,!1987.!!!
!
HOHFELDT,!Antonio!&!outros.!Teorias!da!
comunicação.!RJ:!Vozes,!2003.!!!
!!!!
SFEZ,!Lucien.!Crítica!da!Comunicação.!São!
Paulo.!Editora!Loyola,!1994.!!!
!!
WOLF,!Mauro.!Teorias!da!Comunicação!de!
Massa.!São!Paulo:!Editora!Martins!Fontes,!
2003.!!!!!
!
POLISTCHUK,!Iliana.!Teorias!da!
Comunicação:!o!pensamento!e!a!prática!da!
comunicação!social.!Rio!de!Janeiro:!Campus,!
2003.!!!

!! !! !!

!Quinto!período!

!!

Disciplina:!Direito!e!Jornalismo![!40!horas! !!
Ementa:!

A!Constituição!e!as!leis!no!Estado!Democrático!de!Direito.!Hierarquia!das!leis.!
Princípios! fundamentais! da! Constituição! Federal.! Direitos! e! garantias!
fundamentais.!Direitos!e!deveres!individuais!e!coletivos.!A!comunicação!social!
e!a!Constituição.!O!Código!de!Defesa!do!Consumidor.!Conceitos!fundamentais!
e! princípios.! Direitos! básicos! do! consumidor.! Responsabilidades.! Publicidade!
enganosa! e! publicidade! abusiva.! Outras! irregularidades! e! penas! aplicáveis.!
Direito! autoral.! A! criação! intelectual! e! sua! proteção.! O! jornalismo! enquanto!
atividade! autoral.! Violações! ao! direito! autoral! e! sanções! correspondentes.!
Direito!autoral!e!multimídia.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
CABRAL,!Plínio.!A!Nova!Lei!de!
Direitos!Autorais![!Comentários.!Ed.!
Harbra.!SP.!2003.!

FUHRER,!Maximilianus!C.!e!MILARÉ,!
Edis.!Manual!de!Direito!Público!&!
Privado.!Ed.!Revista!dos!Tribunais.!SP.!



!

!
COELHO,!Danda.!Comunicação!&!
Legislação.!Ed.!Juruá.!Curitiba.!2003.!

!
Código!Brasileiro!de!Defesa!do!
Consumidor.!2011.!
!

2003.!

!
GRINOVER,!Ada!P.!(e!outros).!Código!
Brasileiro!de!Defesa!do!Consumidor!
comentado!pelos!autores!do!anteprojeto.!
Forense!Universitária.!RJ.!1995.!

!
IHERING,!Rudolf!Von.!A!Luta!pelo!
Direito.!Ed.!Rio.!RJ.!1983.!

!
SILVA,!José!Afonso!da.!Curso!de!Direito!
Constitucional!Positivo.!Ed.!Revista!dos!
Tribunais.!SP.!1991.!

!
TEMER,!Michel.!Elementos!de!Direito!
Constitucional.!Malheiros!Editores.!SP.!
1996.!

Disciplina:!Formação!Política!e!Econômica!
Regional![!40!horas! !!

Ementa:!

O!povoamento!do!litoral!e!do!planalto.!Origens!da!economia!rural.!A!formação!
da!burguesia:!mate!e!madeira.!A!expansão!da!economia!cafeeira.!Processo!de!
integração!e!consolidação!regional.!Transformações!recentes:!diversificação!
agrícola!e!industrial.!Panorama!da!realidade!socioambiental,!econômica!e!
política!regional.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
OLIVEIRA,!Ricardo!Costa!de.!A!
construção!do!Paraná!Moderno:!
Políticos!e!Política!no!Governo!do!Paraná,!
de!1930!a!1980.!Curitiba,!2004.!

!!

WACHOWICZ,!R.!C.!História!do!Paraná.!
Curitiba.!Ed.!Vicentina,!1995.!

!
FURTADO,!Celso.!Formação!econômica!
do!Brasil.!São!Paulo:!Atlas,!2009!

IPARDES:!Paraná!Diagnóstico!Social!e!
Econômico,!2003.!

!
PEREIRA,!JOSÉ!MATIAS.!Economia!
Brasileira:!Governabilidade!e!Políticas!de!
Austeridade,!dimensões!
macroeconômicas,!desigualdades!
socioeconômicas.!São!Paulo:!Ed.!Atlas,!
2003.!

!
SANTOS,!THEOTONIO.!Economia!
Mundial:!Integração!Regional!&!
desenvolvimento!Sustentável.!Petrópolis:!



!

!

!

Vozes,!1993.!

!
WERNER,!BAER.!A!Economia!Brasileira.!
São!Paulo:!Nobel,!1996.!!

!
CAROLLO,!Cassiana!Lacerda.!A!terra!do!
futuro:!impressões!do!Paraná.!Curitiba,!
1996.!

Disciplina:!Introdução!à!História!da!Arte!–!40!
horas! !!

Ementa:!

Introdução! à! História! da! Arte! Ocidental! [! da! Arte! Pré[Histórica! à! Arte!
Contemporânea,!com!ênfase!em!obras!bidimensionais:!desenho,!tura,!gravura,!
colagem,! fotografia,! fotomontagem! e! vídeo.! Aspectos! formais! de! análise! de!
obras![!recursos!de!composição!e!de!construção!da!imagem.!Comunicação!de!
massa!e!artes![!apropriações!e!referências.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
ARNHEIM,! Rudolf.!Arte! e! Percepção!
Visual:! uma! psicologia! da! visão!
criadora.! 13.ed.! São! Paulo:! Pioneira,!
2000.!!!

GOMBRICH,! Ernest! H.! História! da!
Arte.!Rio!de!Janeiro:!LTC,!1999.!!

HAUSER,! Arnold.! História! social! da!
literatura! e! da! arte.! Martins! Fontes,!
2000.!709/H276!!!!!!!

!

!BENJAMIN,!Walter.!A!obra!de!arte!na!
época!de!sua!reprodutibilidade!técnica.!
In.:! ! LIMA,! Luiz! costa! et! alli! (org.)!
Teoria! da! cultura! de! massa.! São!
Paulo:!Paz!e!terra,!2000.!!!

DONDIS,! Donis! A.! Sintaxe! da!
Linguagem! Visual.! 2.ed.! São! Paulo:!
Martins!Fontes,!2003.!!

FISCHER,! Ernest.!A!Necessidade! da!
Arte.!9.ed.!Rio!de!Janeiro:!Guanabara,!
1987.!!

JANSON,! H.! W.! História! Geral! da!
Arte.!São!Paulo:!Martins!Fontes,!1993.!
Vol!I,II!e!III.!!!!

OSTROWER,! Fayga.! Universos! da!
Arte.! 13.ed.! Rio! de! Janeiro:! Campus,!
1983.!!

Disciplina:!Laboratório!de!Novas!Mídias![!80!
horas! !!

Ementa:!



!

Panorama! dos! principais! softwares! de! editoração! eletrônica! utilizados! no!
mercado! de! comunicação! on[line.! Tarefas! básicas! de! jornalismo! on[line.!
Tendências! de! mercado! e! contextualização! da! editoração! eletrônica! no!
mercado! de! trabalho.! Introdução! ao! hipertexto.! A! arquitetura! da! informação.!
Ferramentas! básicas.! Análise! e! produção! de! materiais! audiovisuais! para!
Internet.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
DIZARD!JR,!Wilson.!A!nova!mídia.!RJ.!
Zahar,!2000.!

FERRARI,!Pollyana.!Jornalismo!
Digital.!São!Paulo:!Editora!Contexto,!
2003.!

MCLUHAN,!Marshall.!Os!meios!de!
comunicação!como!extensões!do!
homem.!São!Paulo:Cultrix,!1964.!!

JOHNSON,!Steven.!Cultura!da!
interface.!Rio!de!Janeiro:!Jorge!Zahar,!
2001.!!

GOSCIOLA,!Vicente.!Roteiro!para!as!
Novas!Mídias.!Do!game!à!Tv!
Interativa.!São!Paulo!:!SENAC!Editora.!
2003.!

SANTAELLA,!Lúcia.!Cultura!e!Artes!
do!pós|humano.!Da!cultura!das!
mídias!à!cibercultura.!São!Paulo!:!
Paulus.!2004.!

RODRIGUES,!Bruno.!Webwriting:!
Pensando!o!texto!para!a!mídia!digital.!
São!Paulo,!Berkeley,!2001!

MOURA,!Leonardo.!Como!Escrever!
na!Rede.!Manual!de!conteúdo!e!
redação!para!Internet.!Rio!de!Janeiro!:!
Record,!2002.!

Disciplina:!Redação!Jornalística!V![!80!horas! !!
Ementa:!

Elaboração!do!jornal[laboratório!mensal!Capital!da!Notícia/Especial!(apuração,!
produção,! reportagem,! diagramação,! edição! e! crítica! dos! textos! e! material!
fotográfico).! Jornalismo! especializado.! Estratégias! de! investigação! em!
profundidade.!Modalidades!editoriais!em!jornalismo!especializado.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
ERBOLATO,!Mário.!Técnicas!de!
codificação!em!jornalismo:!redação,!
captação!e!!edição!no!jornal!diário.!São!
Paulo:!Ática,!2001.!

!
FORTES,!Leandro.!Jornalismo!

BRONOSKY,!Marcelo!Engel.!Manuais!
de!redação!e!jornalistas:!estratégias!
de!apropriação.!1.!ed.!Ponta!Grossa:!
Editora!UEPG,!2010.!218!p.,!23cm.!
ISBN!9788577981250.!

COIMBRA,!Oswaldo.!O!texto!da!
reportagem!impressa:!um!curso!sobre!



!

Investigativo.!São!Paulo:!Contexto,!
2005.!

LAGE,!Nilson.!A!reportagem!:!teoria!e!
técnica!de!entrevista!e!pesquisa!
jornalística.!Rio!de!Janeiro:!Record,!
2003.!!
!

sua!estrutura.!1.!ed.!São!Paulo:!Ática,!
1993.!!

GARCIA,!Luizq!GARCIA,!Luiz!(Org.)q!O!
GLOBO.!Manual!de!redação!e!estilo.!
28.!ed.!São!Paulo:!Globo,!2003.!246!p.,!
21cm.!ISBN!8525010995.!

HENN,!Ronaldo.!Os!Fluxos!da!
Notícia:!uma!semiose!sistêmica.!São!
Leopoldo:!UNISINOS,!2002.!!!!

KOTSCHO,!Ricardo.!A!prática!da!
reportagem.!4.!ed.!São!Paulo:!Ática,!
2001.!!

Disciplina:!Seminários!I![!40!horas! !!
Ementa:!

(As!disciplinas!batizadas!de!"Seminários"! têm!a!característica!da! flexibilidade:!
cada! ementa! pode! variar! de! acordo! com! os! interesses! mais! prementes! na!
época! em! que! é! ministrada,! conduzindo,! assim,! o! espírito! do! presente! na!
formação!dos!estudantes).!

A!disciplina!promove!uma!reflexão!sobre!novas!formas!audiovisuais,!bem!como!
sua! produção! e! análise.! O! objetivo! é! estimular! a! apreciação! estética! de!
produtos!culturais,!apresentando!estímulos!para!a!produção!crítica!e!a!análise!
acadêmica!dessas!obras.!!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
BRAGA,!José!Luiz.!A!sociedade!
enfrenta!sua!mídia.!São!Paulo:!
Paulus,!2006.!!

!

KELLNER,!Douglas.!A!cultura!da!
mídia!|!estudos!culturais:!identidade!
e!política!entre!o!moderno!e!o!pós[
moderno.!Tradução!de!Ivone!Castilho!
Benedetti.!1.!ed.!São!Paulo:!EDUSC,!
2001.!454!p.,!23cm.!(Verbum).!ISBN!
8574600733.!

THOMPSON,!John!B.!A!mídia!e!a!
modernidade:!uma!teoria!social!da!
mídia.!Tradução!de!Wagner!de!Oliveira!
Brandão.!3.!ed.!Petrópolis:!Vozes,!

BRAGA,! José! Luiz.!O! Pasquim! e! os!
anos! 70:!mais! pra! epa! que! pra! oba...!
Brasília:!UnB,!1991.!!

BOAS,!Sergio!Vilas.!O!estilo!
magazine:!o!texto!em!revista.!SP:!
Summus,!1996.+

BOURDIEU,!Pierre.!Sobre!a!televisão.!
Rio!de!Janeiro:!Jorge!Zahar,!1997.!!

LIMA,!Edvaldo!Pereira.!Páginas!
ampliadas:!o!livro[reportagem!como!
extensão!do!jornalismo!e!da!literatura.!
Barueri:!Manole,!2004.!!

MARCEL,! Martin.! A! linguagem!
cinematográfica.! São! Paulo:!



!

2001.!261!p.,!23cm.!ISBN!
8532620795.!!

Brasiliense,!1990.!

Disciplina:!Telejornalismo!II![!80!horas! !!
Ementa:!

História! de! programas! especiais! de! telejornalismo.! As! novas! linguagens.!
Reportagem!especial!e!seriada.!Os!gêneros! jornalísticos!em! televisão!e!suas!
formas! de! representação.! Análise! da! rotina! produtiva! dos! noticiários! e! a!
responsabilidade!do!profissional.!A! influência!e!a! importância!da! televisão!na!
contemporaneidade.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
ARMES,!Roy.!On!Vídeo!–!o!significado!do!
vídeo! nos! meios! de! comunicação.!
Summus,!1999.!

MACHADO,! Arlindo.! A! televisão! levada! a!
sério.!3.!ed.!São!Paulo:!Senac,!2003!

PEREIRA!JÚNIOR,!Alfredo!Eurico!Vizeu.!
Decidindo!o!que!é!notícia:!os!bastidores!do!
telejornalismo.!3.!ed.!Porto!Alegre:!
EDIPUCRS,!2003.!

!

.!!

BOURDIEU,! Pierre.! Sobre! a! Televisão.!
Rio!de!Janeiro,!Zahar,!1997!

MACIEL,! Pedro.! Jornalismo! de! Televisão.!
Porto!Alegre:!SAGRA/DC/LUZATO,!1995!

ECO,!Umberto.!Apocalípticos(e(integrados.!
São!Paulo:!Perspectiva,!2001.!

CURADO,!Olga.!A!notícia! na!TV:! o! dia[a[
dia!de!quem!faz!telejornalismo.!São!Paulo:!
Alegro,!2002.!

WOLTON,! Dominique.! Elogio( do( Grande(
Público:( Uma!Teoria( Crítica( da( Televisão.!
Paulo:!Ática,!2006.!!

!
!! !! !!

!Sexto!período!

Disciplina:!Assessoria!de!Comunicação![!40!horas! !!
Ementa:!

Assessoria! de! Imprensa! como! atividade! jornalística.! ! A! assessoria! de! imprensa!
como! um! dos! compostos! da! comunicação! organizacionalq! Características! dos!
produtos!e!serviços!de!uma!assessoria.!

!!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
DUARTE,!Jorge!(org)!Assessoria!de!Imprensa!e!
Relacionamento!com!a!Mídia.!São!Paulo:!Atlas,!

BUENO,! Wilson.! C.!
Comunicação! empresarial:!
teoria! e! pesquisa.! Barueri,! SP:!



!

2006.!

!

TORQUATO,!Gaudêncio.!Tratado!de!
Comunicação!Organizacional!e!Política.!São!
Paulo:!Pioneira!Thomsom,!2002.!

!

KUNSCH,!Margarida!(org).!Obtendo!resultados!
com!Relações!Públicas.!São!Paulo:!Pioneira,!
2001!(2ª!ed)!

!

Manole,!2003.!!!!!!!!!

FERREIRA,!Armando!Leite.!
Marketing!para!pequenas!
empresas!inovadoras.!
Expertbooks,!1995!

FRANÇA,!Fábio!e!FREITAS,!
Sidinéia.!Manual!da!Qualidade!
em!Projetos!de!Comunicação.!
São!Paulo:!Pioneira,!1997.!!!!!

KOPPLIN,!Elisa.!Assessoria!de!
imprensa:!teoria!e!prática.!Porto!
Alegre:!Saga!Luzzatto,!2001.!!

KUNSCH,!Margarida.!
Planejamento!de!relações!
públicas!na!comunicação!
integrada.!São!Paulo:!2003.!!!!!!

Disciplina:!Cinema![!40!horas! !!
Ementa:!

História! do! cinema.! A! relação! da! produção! cinematográfica! com! a! linguagem! da!
comunicação!de!massa!contemporânea.!Linguagem!do!cinema.!Técnicas!de!roteiro,!
iluminação!e!edição!em!cinema.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
BERNARD,!Sheila.!Documentário:! técnicas!para!
uma! produção! de! alto! impacto.! SP:! Editora!
Campus.!2008.!

 

AUMONT,!Jacques.!A!estética!do!filme.!
Campinas,!SP:!Papirus,!1994.!!!

!

ROSS,! LILLIAN.! Filme.! SP:! Companhia! das!
Letras,!2005.!!

!

!

ARNHEIM,! Rudolf.! A! arte! do!
cinema.! Lisboa:! Edições! 70,!
1990.!!

BOGDANOVITCH,! Peter.! Afinal,!
quem! faz! os! filmes?! SP:!
Companhia!das!Letras,!2000.!!!!

LINS,! Consuelo.!!O!
documentário! de! Eduardo!
Coutinho:! cinema,! televisão! e!
vídeo.!SP:!Editora!JZE.!2004.!

MARCEL,! Martin.! A! linguagem!
cinematográfica.! São! Paulo:!
Brasiliense,!1990.!

TEIXEIRA,!



!

Francisco.!!Documentário! no!
Brasil:! tradição! e!
transformação.!!SP:! Summus,!
2004. 

Disciplina:!Laboratório!de!Telejornalismo![!80!horas!! !!
Ementa:!

Tendências! do! telejornalismo.! Produção,! planejamento,! formatação,! linguagem! e!
gerenciamento! de! conteúdos! audiovisuais! para! meios! digitais! (web,! tablets! e!
celulares).! Uso! de! dispositivos! móveis! e! transmissão! de! programas! ao! vivo! pela!
internet.! Webdocumentário,! ! conceito,! história! e! linguagem.! Heranças! do! cinema!
tradicional.! Uso! de! material! histórico! e! documentos.! Plataformas! e! suportes! para!
webdocumentário!e!touchdocumentário.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
 

NICHOLS,!Bill.!Introdução!ao!documentário.!!

BRASIL,!Antônio.!A!revolução!das!imagens:!uma!nova!
proposta! para! o! telejornalismo! na!Era!Digital.!Rio! de!
Janeiro:!Editora!Ciência!Moderna,!2005.!

MIELNICZUK,!Lucianaq!BARBOSA,!Suzana!
(orgs).!Jornalismo!e!Tecnologias!Móveis.!
Covilhã:!Livros!LabCom.!Disponível!em:!
http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/20130522[
201302_susana_luciana_jornalismotechmoveis.p
df 

!!

LINS,!Consuelo.!Filmar!o! real:! sobre!
o! documentário! brasileiro!
contemporâneo.!Jorge!Zahar:!2008.!

LABAKI,! Amir.! Introdução! ao!
documentário! brasileiro.! SP:! Editora!
Francis,!2006.!

RAMOS,!Fernão!Pessoa.!Teoria!
contemporânea!do!cinema,!vol.!2:!
documentário!e!narrativa!ficcional.!
SP:!Editora!Francis,!2005.!

!AUMONT,!Jacques.!A!estética!do!
filme.!Campinas,!SP:!Papirus,!
1994.!

 

CANAVILHAS,! João! (2013)!Notícias!
e! Mobilidade:! o! jornalismo! na! era!
dos! dispositivos! móveis.! Livros!
Labcom.! Disponível! em:!
http://www.livroslabcom.ubi.pt/book/9
4!

Disciplina:!Legislação!de!Jornalismo![!40!horas! !!
Ementa:!

Inquérito!policial:!função!e!característicasq!O!alcance!do!sigilo!no!inquérito!policialq!O!
sigilo!nas!investigações!e!a!mídia.!O!jornalismo!investigativoq!A!Justiça,!o!Processo!



!

Penal! e! os! Meios! de! Comunicaçãoq! Jornalismo! Judiciário.! Transparênciaq! A!
informação!como!alicerce!da!cidadaniaq!Alguns!Crimes!em!Espécieq!Crimes!contra!a!
pessoaq!Crimes! contra! o! patrimônioq!Crimes! contra! os! costumesq!Crimes! contra! a!
administração! públicaq! Dos! Requisitos! Legais! para! o! Exercício! Profissional! do!
Jornalistaq!Regulamentação!da!atividade.!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
CÓDIGO!PENAL!–!Edição!2011!

CÓDIGO!DE!PROCESSO!PENAL!–!Edição!2011!

CONSTITUIÇÃO!FEDERAL!–!Edição!2011!

!

!!

FUHRER,!Maximilianus!e!
MILARÉ,!Edis.!Manual!de!Direito!
Público!&!Privado.!Ed.!Revista!
dos!Tribunais.!SP.!2003!!!!!

JESUS,!Damásio!E.!de.!Código!
Penal!Anotado.!Ed.!Saraiva.!SP.!
1998.!

!
RIBEIRO,!Alex.!Caso+Escola+
Base+1+Os+Abusos+da+Imprensa.!
São!Paulo:!Ática,!1995.!

RIOS,!Josué.!Guia!dos!seus!
direitos.!Ed.!Globo.!SP.!1998.!!

!
VIEIRA,!Ana!Lúcia!Menezes.!
Processo!Penal!e!Mídia.!Ed.!
Revista!dos!Tribunais.!SP.!2003.!!!!

Disciplina:!Metodologia!da!pesquisa![!40!horas! !!
Ementa:!

Abordagem!histórico[filosófica!do!desenvolvimento!da!ciência.!A!Pesquisa!Científica!
e! seus! métodos.! Métodos! e! técnicas! de! pesquisa! em! comunicação! O! projeto! de!
pesquisa.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
BAUER,!Martim!W.!&!GASKEL,!George.!
Pesquisa!Qualitativa!com!Textos,!Imagem!e!Som:!
um!manual!prático.!Petrópolis:!Editora!Vozes,!
2002.!

LOPES,!Maria!Immacolata!Vassalo.!Pesquisa!em!
Comunicação.!São!Paulo:!Edições!Loyola,!1997.!

SANTAELLA,!Lúcia.!Comunicação!e!pesquisa.!
São!Paulo:!Hacker,!2001.!!!

BRAGA,!José!Luiz.!A!sociedade!
enfrenta!sua!mídia.!São!Paulo:!
Paulus,!2006.!!

!

CASTRO,!Cláudio!de!Moura.!A!
prática!da!pesquisa.!São!Paulo:!
Makron!Books,!1977.!!!!

!



!

DUARTE,!Jose!e!BARROS,!
Antonio!(org.)!Metodos!e!
técnicas!de!pesquisa!em!
comunicação.!São!Paulo:!Atlas,!
2005.!!!

!

ECO,!Umberto.!Como!se!faz!uma!
tese.! São! Paulo:! Perspectiva,!
1989.!!

LAGO,!Claudiaq!BENETTI,!Marcia!
(org).! Metodologia! de! pesquisa!
em! jornalismo.! Petrópolis:!
Vozes,!2007.!!!

Disciplina:!Redação!Jornalística!VI![!80!horas! !!
Ementa:!

Promover! leituras! de! textos! teóricos! que! tratam! do! jornalismo! investigativo! e! do!
jornalismo! interpretativo.!Pesquisar!exemplos! reconhecidos!destas!duas! formas!de!
trabalho! jornalístico,! em! especial! na! imprensa! escrita.!
Proporcionar!aos!alunos!a!oportunidade!de!aliar!a! teoria!à!prática,!participando!da!
produção! de! reportagens! que! serão! publicadas! na! Revista! Comunicaqui,! um! dos!
produtos! laboratoriais! do! curso! de! Jornalismo! da! Unibrasil.!
Fazer! leituras! avaliativas! e! comentadas! de! textos! exemplares! do! gênero.!
Aprofundar! as! leituras! teóricas! a! respeito! do! jornalismo! de! revista! e! as!
especificidades! do! texto! para! esta! forma! de! comunicação.!!
Favorecer!a!experimentação!de!novas!formas!de!linguagem!e!conteúdo.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
SCALZO,!Marília.!Jornalismo!de!Revista.!SP:!
Contexto,!2004.!

!
TALESE,!Gay.!Fama!e!Anonimato.!SP:!
Companhia!das!Letras,!2002.!

!
BOAS,!Sergio!Vilas.!O!estilo!magazine:!o!texto!
em!revista.!1.!ed.!São!Paulo:!Summus,!1996.!!!

!!

COIMBRA,!Oswaldo.!O!texto!da!
reportagem!impressa:!um!curso!
sobre!sua!estrutura.!1.!ed.!São!
Paulo:!Ática,!1993.!183!p.,!21cm.!
(Fundamentos).!ISBN!
8508043856.!

KAPUSCINSKI,!Ryszard.!Ébano.!
SP:!Companhia!das!Letras,!2003.!!!

KOTSCHO,!Ricardoq!
DIMENSTEIN,!Gilberto.!A!
aventura!da!reportagem.!3.!ed.!
São!Paulo:!Summus,!1990.!99!p.,!
21cm.!(Novas!buscas!em!



!

comunicação).!ISBN!8532300731.!

!
PEARL,!Daniel.!Cidadão!do!
mundo.!SP:!Editora!Landscape,!
2003.!!!

!
VENTURA,!Zuenir.!Chico!
Mendes:!crime!e!castigo.!SP:!
Companhia!das!Letras,!2004.!!!!

Disciplina:!Seminários!II![!40!horas! !!
Ementa:!

O! audiovisual.! O! documental.! Fronteiras! do! documentário.! A! ética.! O! papel! do!
jornalista.! Processos! de! captura.! A! produção.! Pós[produção.! A! entrevista.! A!
maturação.!A!importância!da!edição.!Processos!de!distribuição.!!

!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!



!

BERNARD,! Sheila.!
Documentário!:! técnicas! para!
uma! produção! de! alto!
impacto.!

!

TEIXEIRA,! Francisco.!
Documentário! !no! Brasil!:!
tradição!e!transformação.!

!
FROCHTENGARTEN,! Fernando!.! A! entrevista!
como! método:! uma! conversa! com! Eduardo!
Coutinho.!!

ANCYGER,!
Ken.!Técnica
s! de! edição!
para! cinema!
e! vídeo!:!
história,! teoria!
e!prática.!

GARRETT,! Anette.!A! entrevista,!
seus!princípios!e!métodos!

!

!MACHADO,! Arlindo.! A! arte! do!
vídeo.!+

SANTORO,!
Luiz!
Fernando.!A!
imagem!nas!
mãos.!!

!

TAVOLA,!
Artur.!A!
liberdade!do!
ver!:!televisão!
em!leitura!
crítica.!

!

Disciplina:!Teoria!Política![!40!horas! !!
Ementa:!A!cisão!entre!o!político!e!o!social!como!fundamento!da!política!moderna.!O!
jusnaturalismo.O!republicanismo!cívico!e!a!retomada!dos!valores!de!liberdade.!A!era!
dos! príncipes! virtuosos! e! da! eficácia! do! Estado.! Maquiavel! e! a! crise! do! ‘bom!
governo’!e!a!liberdade!política.!Espinosa:!a!crítica!da!teologia[política!e!a!defesa!da!
democracia.!As!teorias!contratualistas!de!Hobbes!(soberania!do!estado)!e!Rousseau!
(soberania!do!povo).Hegel:!a!crítica!às!teorias!contratualistasq!a!liberdade!subjetiva!e!
o!Estado.!Marx:!a!questão!da!emancipação!humanaq!a!crítica!ao!Estado!de!direito!
burguês!e!à!economia!política.!!Política,!liberdade!e!o!utilitarismo!de!John!Stuart!Mill.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
!RUBY,!Christian.!Introdução!à!Filosofia!
Política.!Tradução!de!Maria!Leonor!F.R.!Loureiro.!

BIGNOTTO,!Newton.!Maquiavel!
Republicano.!São!Paulo:!Loyola,!



!

São!Paulo:!Ed.!Unesp.1998.!!

SKINNER,!Quentin.!As!fundações!do!
pensamento!político!moderno.!Tradução!de!
Renato!Janine!Ribeiro!e!Laura!Teixeira!Motta.!
São!Paulo:!Companhia!das!Letras,!2003.!

WEFFORT,!Francisco!(organizador).!Os!
clássicos!da!política.!Volumes!1!e!2.!10ª!ed.!
São!Paulo:!Ática!2002.!

1991.!

BOBBIO,!N.!Teoria!Geral!da!
Política.!A!Filosofia!Política!e!as!
Lições!dos!Clássicos.!Rio!de!
Janeiro:!Campus,!2000.!

CHAUI,!Marilena.!Política!em!
Espinosa.!São!Paulo:!Companhia!
das!Letras,!2003.!

ESPINOSA,!Baruch!de.!Tratado!
teológico|político.!Tradução,!
introdução!e!notas!de!Diego!Pires!
Aurélio.!São!Paulo:!Martins!
Fontes,!2003.!(Coleção!Paidéia)!!

MAQUIAVEL,!Nicolau.!
Comentários!sobre!a!primeira!
década!de!Tito!Lívio.!2ª!edição!
revista.Tradução!de!Sérgio!Brath.!
Brasília:!Editora!Universidade!de!
Brasília,!1982.!

!!!

!Sétimo!período!

!!

Disciplina:!Empreendedorismo![!40!horas! !!
Ementa:!

!Fundamentos! e! conceitos! de! empreendedorismoq! A! competitividade! dos!
negóciosq! estudo! de! planilhas! econômicas! (entradas! e! saídas)q! Propriedade!
industrial! (marcas! e! patentes)q! Representatividade! das! micro! e! pequenas!
empresas!na!estrutura!econômica.!Características!do!empreendedor!na!criação!
de! uma! empresa.! (Comportamento! e! Personalidade):! Habilidadesq!
Competênciasq!Conhecimentosq!Criatividadeq!Visão!de!negócioq!Análise!para!a!
competitividade:! análise! de! mercado,! recursos! humanos,! prática! de!
competitividade.! Atitude! empreendedora! em! comércio! e! serviços.!
Desenvolvimento!de!uma!empresa!fictícia.!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
!DORNELAS,! José! Carlos! Assis.!
Empreendedorismo:! transformando!
ideias! em! negócios.! Rio! de! Janeiro:!
Elsevier,!2005.!

LEITE,! Emanuel.! O! fenômeno! do!
empreendedorismo.! Recife:! Bagaço,!

!CHIAVENATO,!Idalberto.!
Planejamento!Estratégico:!
fundamentos!e!aplicações.!Rio!de!
Janeiro:!Elsevier,!2003.!

COLOMBO,!Caio.!100!Dicas!de!



!

2000.!

!MANFREDINI,!Luiz.!Empreendedores!
do!Paraná.!Curitiba:!Ipê!Amarelo,!2005.!

!

Gestão!Empresarial.!São!Paulo:!RG!
Editores,!2009.!

!STACEY,!Ralph!D.!A!gestão!do!Caos:!
estratégias!de!negócios!num!mundo!
imprevisível.!Dom!Quixote,!2004.!

!LEFEBVRE,!G.!A!gestão!nos!dias!de!
hoje:!saber!organizar!saber!decidir.!
Loyola,!2002.!

!Empreendedorismo!no!Brasil:!relatório!
global!2002.!Curitiba:!Instituto!Brasileiro!
da!Qualidade!e!Produtividade!no!
Paraná,!2003.!

!

Disciplina:!Laboratório!de!Cinema![!40!horas! !!
!

Ementa:!A!prática!do!cinema!através!da!elaboração!de!roteiros,!pré[produção,!
produção,!filmagem!e!pós[produção!em!tecnologia!digital.!O!uso!das!técnicas!
cinematográficas!no!jornalismo.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
AUMONT,!Jacques.!A!estética!do!
filme.!Campinas,!SP:!Papirus,!1994.!!!

!

MARTIN,! Marcel.! A! linguagem!
cinematográfica.! SP:! Brasilense,!
1990.!

!

NICHOLS,!Bill.!!Introdução!ao!
documentário.!!SP:!Papirus,!2009.!

ANDREWS,!James!Dudley.!As!
principais!teorias!do!cinema!:!uma!
introdução.!SP:!Jorge!Zahar,!2002.!

ARNHEIM,! Rudolf.! A! arte! do! cinema.!
Lisboa:!Edições!70,!1990.!!

CANEVACCI,!Massimo.!Antropologia!
do!cinema,!do!mito!a!indústria!
cultural.!São!Paulo:!Brasiliense,!1984.!!

BOGDANOVITCH,!Peter.(Afinal,! quem!
faz! os! filmes?( SP:! Companhia! das!
Letras,!2000.!!!(

LINS,! Consuelo.!!O! documentário! de!
Eduardo!Coutinho:!cinema,!televisão!e!
vídeo.!SP:!Editora!JZE.!2004.!

ROSS,! LILIAN.! Filme.! SP:! Companhia!



!

das!Letras,!2005.!!

Disciplina:!TCC!II![!80!horas! !!
Ementa:!

Pré[projeto!para!o!Trabalho!de!Conclusão!de!Curso!em!Jornalismo.!Aspectos!
teóricos!e!práticos!da!estruturação!do!projeto!em!suas!diferentes!fases!(público[
alvo,! planejamento! editorial,! padronização! textual! e! viabilidade! econômica! e!
social,!entre!outras).!Preparatório!de!qualificação.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
ECO,!Umberto.!Como!se!faz!uma!
tese.!São!Paulo:!Perspectiva,!1991.!

!
LAGO,!Claudiaq!BENETTI,!Marcia!
(org).!Metodologia!de!pesquisa!em!
jornalismo.!Petrópolis:!Vozes,!2007.!

DUARTE,!Jorge!e!BARROS,!Antonio!
(orgs.)!Métodos!e!Técnicas!de!
pesquisa!em!Comunicação.!São!
Paulo:!Atlas,!2005.!!

BRAGA,!José!Luiz.!A!sociedade!
enfrenta!sua!mídia.!São!Paulo:!Paulus,!
2006.!!

!

HOHFELDT,!Antonio!&!outros.!Teorias!
da!comunicação.!RJ:!Vozes,!2003.!!!

!

LOPES,!Maria!Immacolatta.!V.!
Pesquisa!em!comunicação:!
formulação!de!um!modelo!!
metodológico.!São!Paulo:!Loyola,!2003.!!

!

MATTELART,!Armand!&!Michele.!
História!das!teorias!da!comunicação.!
SP:!Loyola,!2003.!!!!!!

!

SANTAELLA,!Lúcia.!Comunicação!e!
pesquisa:!projetos!para!mestrado!e!
doutorado.!São!Paulo:!Hacker,!2001.!!!!!

Disciplina:!Redação!Jornalística!VII![!40!horas! !!
Ementa:!

A! disciplina! pretende! provocar! uma! reflexão! sobre! conceitos! e! técnicas!
narrativas! que! permeiam! um! fazer! jornalístico! baseado! no! mergulho! na!
realidade!e! na! subjetividade.!Será!oferecido!um!panorama!atualizado! sobre!o!
que!é!o!jornalismo!literário!e!seus!gêneros,!suas!técnicas!e!rotinas!produtivas.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
CASTRO,!Gustavo!de!&!GALENO,!
Alex.!Jornalismo!e!literatura![!a!

CAPOTE,!Truman.!A!Sangue!Frio.!!São!



!

sedução!da!palavra.!São!Paulo,!
Escrituras,!2002.!

LIMA,!Edvaldo!Pereira.!Páginas!
ampliadas:!o!livro[reportagem!como!
extensão!do!jornalismo!e!da!literatura.!
Barueri:!Manole,!2004.!

WOLFE,!Tom.!Radical!Chique!e!o!
Novo!Jornalismo.!São!Paulo:!
Companhia!das!Letras,!2004.!!

!

!!

Paulo:!Cia!das!Letras,!2003.!!!

MARTINS,!Maura.!A!ficcionalização!da!
realidade! cotidiana! da! experiência!
factual! do! New! Journalism.! Trabalho!
apresentado! na! IV! SBPJor,! [! Encontro!
da! Sociedade! Brasileira! de!
Pesquisadores! em! Jornalismo.! Porto!
Alegre,!2006.!!

MEDINA,!Cremilda.!Entrevista,!o!
diálogo!possível.!São!Paulo:!Ática,!
1986.!

TALESE,! Gay.!A!mulher! do! próximo.!
São!Paulo:!Cia!das!Letras,!2002.!!

WOLFE,! Tom.! Radical! Chique! e! o!
Novo! Jornalismo.! São! Paulo:!
Companhia!das!Letras,!2004!

Disciplina:!Seminários!III![!40!horas! !!
Ementa:!

O! objetivo! da! disciplina! é! discutir! embasamentos! teóricos! sobre! dois! campos!
fronteiriços:!comunicação!e!política.!Entendimento!sobre!a! relação!e! influência!
entre! ambas.! Apropriação! de! conceitos! que! envolvem! comunicação! política! e!
eleitoral,! jornalismo! político! e! comunicação! eleitoral.! Entendimento! sobre! a!
inserção!em!um!mundo!político!por!meio!da!mídia.!

!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
RUBIM,! Antônio! Albino! Canelas.!
Comunicação! e! Política.! São! Paulo:!
Hacker!Editores,!2000.!

GOMES,! Wilson.! Transformações! da!
política! na! era! da! comunicação! de!
massa.!São!Paulo:!Paulus,!2004.!!
!

FALLOWS,!James.!Notícias!e!
Democracia.!In:!Detonando!a!notícia!–!
como!a!mídia!corrói!a!democracia!
americana.!Editora:!Civilização!
Brasileira.!!

BRETON,!Philippe.A!argumentação!na!
comunicação.!Bauru:!Edusc,!2003.!
!
DIMENSTEIN,!Alberto.!As!armadilhas!
do!poder:!bastidores!da!imprensa.!São!
Paulo:!Summus!Editorial,!1990.!

MARTINS,!Franklin.!Jornalismo!Político.!
São!Paulo:!Contexto,!2005.! 

RUBIM,!Antônio!C.!et!al.!Mídia,!eleições!
e!democracia.!1.!ed.!São!Paulo:!Página!
Aberta,!1994.!
!
!
TAVARES,!Olga.!Fernando!Collor:!o!



!

discurso!messiânico:!o!clamor!ao!
sagrado.!São!Paulo:!Annablume,!1998.!

!

!!
! ! !
!!

Disciplina:!Laboratório!de!Assessoria!de!
Imprensa![!80!horas! !!

Ementa:!

Aprofundar!conceitos!a!respeito!da!atividade!de!assessoria!de!imprensaq!
Aplicar!os!conhecimentos!teóricos!e!práticos!apreendidos!durante!o!curso!de!
Produção!e!Redação!em!Assessoria!de!Imprensa!em!projeto!real.!

!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
DUARTE,!Jorge!(org)!Assessoria!de!
Imprensa!e!Relacionamento!com!a!
Mídia.!São!Paulo:!Atlas,!2006!(2ª!ed)!

!

FRANÇA,!Fábio.!Públicos:!como!
identifica|los!em!uma!nova!visão!
estratégica.!São!Caetano!do!Sul,!SP:!
Yendis!Editora,!2004!

!

TORQUATO,!Gaudêncio.!Tratado!de!
Comunicação!Organizacional!e!Política.!
São!Paulo:!Pioneira!Thomsom,!2002.!

!!

ABERJE.!Comunicação!interna:!a!força!
das!empresas.!São!Paulo:!Aberje,!2005!

BUENO,!Wilson.!C.!Comunicação!
Empresarial!–!Teoria!e!Pesquisa.!Barueri,!
SP:!Manole,!2003.!!!!!!

FERREIRA,!Armando!Leite.!Marketing!
para!pequenas!empresas!inovadoras.!
Expertbooks,!1995!

FRANÇA,!Fábio!e!FREITAS,!Sidinéia.!
Manual!da!Qualidade!em!Projetos!de!
Comunicação.!São!Paulo:!Pioneira,!1997.!!!!!

KUNSCH,!Margarida!M.!K.!Planejamento!
de!Relações!Públicas!na!
Comunicação!Integrada.!São!Paulo:!
Summus,!2003!

!

!

Disciplina:!Estágio!Supervisionado!I![!100!horas! !!
Ementa:! !

Diretrizes!que!regem!o!estágio!em!Jornalismo!no!Brasil.!Reflexões!e!análises!sobre!
a!aplicabilidade!dos!conceitos!e!práticas!aprendidas!durante!o!curso.!Orientação!aos!



!

alunos! sobre! a! prática! de! estágio! em! Jornalismo.! Realização! de! estágio!
supervisionado!em!organizações!parceiras!do!curso!de!Jornalismo.!Avaliação!entre!
as! atividades! desempenhadas! em! estágios! não! obrigatórios! e! obrigatórios.!
Produção!de!relatório!científico!das!experiências!do!estágio.!

!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!

!

BIANCHI,!Anna!Cecilia!de!Moraes.!
Manual!de!orientação!–!estágio!
supervisionado.!São!Paulo:!Thomsom!
Pioneira,!2003.!

!

FEDERAÇÃO!NACIONAL!DOS!
JORNALISTAS!(org.).!Formação!
Superior!em!Jornalismo:!uma!
exigência!que!interessa!à!sociedade.!
Florianópolis:!Imprensa!da!UFSC,!
2002.!Disponível!em!
http://www.fenaj.org.br/livro1.pdf!

!

PORTELA,!Keyla!Christina!Almeida.!
Estágio!supervisionado:!teoria!prática.!
Coleção!Secretarial,!Editora!
Alexandre!Schumacher,!2007.!

!

!
BUCCI,!Eugênio.!Sobre!ética!e!imprensa.!São!
Paulo:!Companhia!das!Letras,!2000.!

!

BURIOLLA,!Marta!Alice.!O!estágio!
supervisionado.!São!Paulo:!Cortez,!2001.!

!

FREITAS,!Helena!Costa!Lopesde.!
O!trabalho!com!princípio!articulador!na!
prática!de!ensino!e!no!estágio.!Campinas:!
Papirus,!1996.!

!

NISKIER,!Arnaldoq!NATHANAEL,!Paulo.!
Educação,!estágio!e!trabalho.!São!Paulo:!
Integrare,!2006.!

!

!

VALVERDE,!Franklin!Larrubia.!O!papel!
pedagógico!do!estágio!na!formação!do!
jornalista.!2006.!227!f.!Tese!(Doutorado)![!
Curso!de!Programa!de!Pós[graduação!em!
Ciências!da!Comunicação,!Departamento!de!
Escola!de!Comunicação!e!Artes!(eca),!
Universidade!de!São!Paulo,!São!Paulo,!2006.!
Disponível!em:!
<http://www.franklinvalverde.com.br/tese.pdf>.!
Acesso!em:!29!nov.!2013.!

!

!



!

Oitavo!período!

!Disciplina:!TCC!III![!240!horas! !!
Ementa:!

Trabalho!de!Conclusão!de!Curso!em!jornalismo!impresso,!tv,!rádio!e!novas!mídias.!
Os!aspectos!teóricos!e!práticos!da!estruturação!do!projeto!em!suas!diferentes!fases!
(público[alvo,!planejamento!editorial,!padronização!textual!e!viabilidade!econômica!e!
social,!entre!outras).!!A!monografia.!Ações!práticas!em!orientação!por! indivíduo!ou!
equipe.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
BENETTI,!Marcia!(org).!Metodologia!
de!pesquisa!em!jornalismo.!São!
Paulo:!Vozes,!2007.!
ECO,!Umberto.!Como!se!faz!uma!
tese.!São!Paulo:!Perspectiva,!1989.!

!DUARTE,!Jorge!e!BARROS,!Antonio!
(orgs.)!Métodos!e!Técnicas!de!
pesquisa!em!Comunicação.!São!
Paulo:!Atlas,!2005.!!

BAUER,!Martin!W.q!GASKEL,!George.!
Pesquisa!qualitativa!com!texto,!imagem!e!
som:!um!manual!prático.!Petrópolis:!Vozes,!
2004.!!!!

!

BRAGA,! José! Luiz.! A! sociedade! enfrenta!
sua!mídia.!São!Paulo:!Paulus,!2006.!!!

GIL,!Antonio!Carlos.!Como!elaborar!projetos!
de!pesquisa.!São!Paulo:!Atlas,!1991.!!!!!

HOHFELDT,!Antonio!&!outros.!Teorias!da!
comunicação.!RJ:!Vozes,!2002.!

SANTAELLA,!Lúcia.!Comunicação!e!
pesquisa:!projetos!para!mestrado!e!
doutorado.!São!Paulo:!Hacker,!2001.!!!!!

Disciplina:!Incubadora!de!Projetos!Jornalísticos![!
80!horas! !!

Ementa:!

Confecção! de! projetos! jornalísticosq! viabilidade,! pertinência,!
caracterização,!estratégias! de! articulação! e! desenvolvimento!de! produtos!
jornalísticosq! regras!e!situações!do!campoq!demandas,! lacunas!e!possibilidades!no!
mercadoq! tendências! na! realidade! da! profissãoq! crítica! da! produção! jornalística!
contemporânea.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!

BRAGA,!José!Luiz.!
A!sociedade!
enfrenta!sua!

BRAGA,!José!Luiz.!O!Pasquim!e!os!anos!70:!
Mais!pra!epa!que!pra!oba...!Brasília:!UnB,!
1991.!
!



!

mídia:!
dispositivos!
sociais!de!crítica!
midiática.!São!
Paulo:!Paulus,!
2006.!

!

BOHERE,!G.!
Profissão!
Jornalista:!um!
estudo!dos!
jornalistas!como!
trabalhadores.!
São!Paulo:!
Editora!LTR,!
1994!

FENAJ.!Formação!
Superior!em!
Jornalismo:!uma!
exigência!que!
interessa!à!
sociedade.!
Florianópolis,!
FENAJ,!2008!
disponível!em!
http://www.fenaj.
org.br/livro2.pdf!

MACHADO,!Arlindo.!A!televisão!levada!a!
sério.!3.!ed.!São!Paulo:!Senac,!2003.!
!
LUNA,!Sergio!Vasconcelos!de!Luna.!
Planejamento!de!Pesquisa:!Uma!introdução.!
São!Paulo:!EDUC,!1996.!
!

MEDINA,!Cremilda.!A!arte!
de!tecer!o!presente:!
narrativa!e!cotidiano.!São!
Paulo:!Summus,!2003!

BRIGGS,! Mark.! Jornalismo!
2.0:! como! sobreviver! e!
prosperar.! Knight!
Center!for! Journalism!in!
the! Américas.! Disponível!
em!http://issuu.com/midia
8/docs/jornalismo2!

Disciplina:!Seminários!IV! !!
Ementa:!

A! comunicação! alternativa! no! contexto! urbano.! Mídia! alternativa! x! mídia!
hegemônica.!Mídia!das!minorias.!Mídia!e!movimentos!sociais.!Mídia!e!contracultura.!
Imprensa! alternativa! no! Brasil.! Estratégias! de! produção! de! mídia! alternativa.!
Espaços!midiáticos!de!resistência.!

!!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
CERTEAU,! Michel! de.! A! Invenção!
do! Cotidiano:! 1! [! Artes! de! Fazer.!
Petrópolis:!Vozes,!2002.!!!

KUCINSKI,!Bernardo.!Jornalistas!e!
revolucionários:!nos!tempos!da!
imprensa!alternativa.!São!Paulo:!
Universidade!de!São!Paulo,!2003.!!!

PERUZZO,!Maria!Cicília!K.!A!

CANEVACCI,! Massimo.! Antropologia! da!
comunicação!visual.!São!Paulo!DP&A,!2001.!

DARNTON,!Robert.!O!grande!massacre!dos!
gatos! e! outros! episódios! da! revolução!
francesa.!Rio!de!Janeiro:!Graal,!2001.!

KELLNER,!Douglas.!A!cultura!da!mídia![!
estudos!culturais:!identidade!e!política!entre!o!



!

Comunicação!nos!Movimentos!
Populares.!Petrópolis:!Vozes,!1999.!!!

!

moderno!e!o!pós[moderno.!ISBN!8574600733.!

GUARESCHI,!Pedrinho!A.,!
JOVCHELOVITCH,!Sandra!(orgs).!Textos!em!
Representações!Sociais.!4.!ed.!Petrópolis:!
Vozes,!2007.!!!

HENN,!Ronaldo.!Os!Fluxos!da!Notícia:!uma!
semiose!sistêmica.!São!Leopoldo:!UNISINOS,!
2002.!!!!

!

Disciplina:!Estágio!Supervisionado!II![!100!horas! !!
Ementa:! !

Orientação! aos! alunos! sobre! a! prática! de! estágio! em! Jornalismoq! reflexões!
sobre! a! aplicabilidade! dos! conceitos! e! práticas! aprendidas! durante! o! curso.!
Realização!de!estágio!supervisionado!no!mercado!de!trabalho!ou!em!área!do!
conhecimento! distinta! do! estágio! realizado! em! Estágio! Supervisionado! I.!
Produção!e!apresentação!de!relatório!científico!das!experiências!do!estágio.!!

!

!
Bibliografia!Básica:! Bibliografia!Complementar:!
!

BIANCHI,!Anna!Cecilia!de!Moraes.!
Manual!de!orientação!–!estágio!
supervisionado.!São!Paulo:!
Thomsom!Pioneira,!2003.!

PORTELA,!Keyla!Christina!
Almeida.!Estágio!
supervisionado:!teoria!prática.!
Coleção!Secretarial,!Editora!
Alexandre!Schumacher,!2007.!
!
TRAVANCAS,!Isabel.!O!mundo!
dos!jornalistas.!São!Paulo:!
Summus,!1993.!
!

!
BUCCI,! Eugênio.! Sobre! ética! e!
imprensa.! São! Paulo:! Companhia! das!
Letras,!2000.!
!
BURIOLLA,! Marta! Alice.! O! estágio!
supervisionado.! São! Paulo:! Cortez,!
2001.!
!
FEDERAÇÃO! NACIONAL! DOS!
JORNALISTAS! (org.).! Formação!
Superior! em! Jornalismo:! uma!
exigência! que! interessa! à! sociedade.!
Florianópolis:! Imprensa!da!UFSC,!2002.!
Disponível! em!
http://www.fenaj.org.br/livro1.pdf!
!

FREITAS,! Helena! Costa! Lopes!
de.!
O!trabalho!com! princípio! articulador!
na! prática! de! ensino! e! no!estágio.!



!

Campinas:!Papirus,!1996.!

NISKIER,!Arnaldoq!NATHANAEL,!Paulo.!
Educação,! estágio! e! trabalho.! São!
Paulo:!Integrare,!2006.!



!

!

LISTAGEM!DE!DOCENTES/TUTORES!

Coordenação!de!curso!

!

!! Maura Oliveira Martins – Doutora 

Possui graduação em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
mestrado em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) e doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São 
Paulo (USP). 

Professores!

!

!! Amanda Cieslap Kapp – Mestre 
Possui licenciatura em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
(2010), mestrado em História pela Universidade Federal do Paraná – UFPR (2013) e 
doutorado em andamento pela UFPR. 

!! Angela de Fatima Caron Bosio – Mestre 

Possui graduação em Administração de Empresas com Habilitação em Comércio 
Exterior pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná, especialização em Comércio 
Exterior pelo CDE/FAE, e mestrado profissional em Planejamento e Governança 
Pública pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). 

!! Elaine Javorski Souza – Doutora 

Possui graduação em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG), especialização em Estudos do Jornalismo pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), mestrado em Comunicação e 
Indústrias Culturais pela Universidade Católica Portuguesa (UCP) e doutorado em 
Comunicación y Periodismo pela Universidad Autonoma de Barcelona (UAB), 
Espanha. 

!! Gabriel Alexandre Bozza – Mestre 



!

Possui graduação em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUC-PR), mestrado em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná 
e doutorado em andamento em Ciência Política pela UFPR. 

!! Ivana Barbosa Paulatti – Mestre 

Possui graduação em Comunicação Visual pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, especialização em Comunicação e Tecnologias na Educação pela 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) e mestrado em Comunicação e Linguagens 
pela Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). 

!! Ivan Alexander Mizanzuk – Doutor 

Possui graduação em Desenho Industrial – Programação Visual pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), mestrado em Ciências da Religião pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e doutorado em Tecnologia 
pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). 

!! Jefferson Luiz Franco – Mestre 

Possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
especialização em Metodologia do ensino da Língua Portuguesa e Literatura pelo 
Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão (IBPEX) e mestrado em Tecnologia 
pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). 

!! Marcos José Valle – Doutor 

Possui graduação em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUC-PR), especialização em Filosofia com ênfase em Ética pela PUC-PR, 
mestrado em Educação: Políticas Públicas e Gestão da Educação pela Universidade 
Tuiuti do Paraná (UTP), e doutorado em andamento em Sociologia do Trabalho pela 
UFPR. 

!! Paulo Roberto Ferreira de Camargo – Mestre 

Possui graduação em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), mestrado em Film Studies – Estudos sobre Cinema pela University 
of Miami e doutorado em andamento em Comunicação e Linguagens pela 
Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). 



!

!! Ricardo Sabbag Zipperer – Mestre 

Possui graduação em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUC-PR), e mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

!! Rodolfo Stancki Silva – Mestre 

Possui graduação em Jornalismo pelas Faculdades Integradas do Brasil, mestrado em 
Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e 
doutorado em andamento em Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR). 

!! Rui Carlos Sloboda Bittencourt – Mestre 

Possui graduação em Direito pelo UniBrasil Centro Universitário e mestrado 
em Direito pelo UniBrasil Centro Universitário. 

!! Valter Fernandes da Cunha Filho – Doutor 

Possui graduação em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
mestrado em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e doutorado em 
História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). 



!

14.!INSTALAÇÕES!FÍSICAS!

Para! o! funcionamento! das! atividades! acadêmicas! de! modo! a! atender! às!

especificidades!do!ensino!das!práticas!jornalísticas,!o!curso!conta!com!instalações!e!

equipamentos!de!uso!exclusivo!da!escola!de!comunicação.!!

!

Instalações:!!

•! Estúdios! de! Rádio! e! Televisão! –! estrutura! contendo! disposição! de!

utilização!de!2!ilhas!de!edição!de!áudio!e!2!ilhas!de!edição!de!TVq!

•! Caverna! José! Hamilton! Ribeiro! –! sala! de! reuniões! e! redação! com! 3!

computadores!disponíveis!e!biblioteca!setorialq!!

•! Radioweb!UniBrasilq!!

•! Laboratórios!de!informática![!3!laboratórios!com!31!máquinas!Pentium!

D! 915! 2.8GHZ! 1Gb!RAM,! totalizando! 93!máquinas! à! disposição! dos!

estudantesq!

•! Equipamentos:!9!câmeras,!com!tripés,!microfones,! iluminação!e!case,!

comq! 13! câmeras! fotográficas! analógicas! EOS! 5! Canon! e! Mirage! K!

2000! Nq! 27! câmeras! fotografias! digitais! Panasonic! modelo! DMC! e!

Canon!EOS!Rebel.!
!

)


