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I - JUSTIFICATIVA 

  

I.1. – Um curso de jornalismo na UFRRJ: perspectivas 

A comunicação tem representado uma atividade central nas sociedades 

contemporâneas, caracterizadas pelo fenômeno da globalização, em todos os seus níveis. 

Nesse contexto, o desenvolvimento das novas tecnologias da comunicação e da informação e a 

sua inserção social, cultural e econômica tem consolidado a sociedade em rede. Nela, os 

processos de comunicação, a partir da consideração da materialidade tecnológica, são os 

principais fatores da produção e reprodução do capitalismo contemporâneo. Nesse sentido, o 

ensino e a pesquisa de comunicação apresentam-se fundamentais, tanto para assegurar a 

formação de profissionais preparados para o embate social, como para manter e ampliar 

espaços de reflexão crítica. Em todo o país, o ensino de comunicação tem cumprido um 

importante papel no campo da profissionalização dos quadros de trabalho e gestão da 

comunicação.  

O nascimento do curso de jornalismo junto ao Instituto de Ciências Humanas e Letras 

(ICHL) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro se deu em 2009. A proposta de 

criação do curso foi um passo rumo ao atendimento das exigências do mercado de trabalho e 

do universo da pesquisa e produção de conhecimento. Afinal, as atividades do jornalista e da 

mídia em geral desempenham papel fundamental para a sociedade, considerando-se o poder 

que representam, já que atuam com produção, transmissão e recepção de formas simbólicas. 

Sociedade marcada, como já explicitado, pela globalização, com os meios de comunicação de 

massa constituindo-se em fator de coesão social e que, por outro lado, constroem formas de 

representação Por isso, o curso de jornalismo deve ter como fundamento primordial a 

formação humanística aliada ao fazer técnico. 
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I.2 – Objetivos: Bacharelado 
 

Há pelo menos seis décadas, o Brasil orienta e estrutura a formação universitária de 

jornalistas, tendo construído “uma matriz pedagógica que lhe confere singularidade em nível 

mundial”.1 

Tendo como referência as Diretrizes Curriculares do Mec para a área de Comunicação 

Social (a ser  tratada em tópico à parte) e a Portaria 203/2009, de 12 de fevereiro de 

2009, entendem-se como metas principais da graduação em jornalismo:  

 Formar profissionais e cidadãos críticos, aptos a atuar na sociedade e num mercado de 

trabalho que se apresenta progressivamente diversificado e especializado. 

 Formar profissionais com visão global e inter (multi) disciplinar, capazes de articular a 

construção e o diálogo do conhecimento específico do campo da Comunicação Social, 

sempre compromissado com a contemporaneidade e com outras áreas do saber.  

 Possibilitar o desenvolvimento da visão crítica da realidade e do desenvolvimento 

intelectual do intelectual do estudante, capacitando-o a propor mudanças.  

 Oferecer ao aluno ferramentas capazes de propiciar sua atuação intelectual e profissional. 

 
 

                                                
1
  Informações chanceladas pelas “Diretrizes Curriculares para o curso de Jornalismo” de 2009, p.8. 
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I. 3 - Mapeamento da demanda (oferta e procura)  
 

 
A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro é a única IES pública a oferecer o 

curso de Jornalismo nessa grande Região na qual está inserida.  Além disso, o curso terá como 

característica primordial o necessário imbricamento entre a teoria e a prática, dessa forma, 

motivando o discente desde o ciclo básico.  

Por ocupar lugar singular no universo acadêmico brasileiro, ao optar pela união dos 

vieses teórico e prático, a UFRRJ estará indo ao encontro de várias propostas elencadas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Jornalismo sugeridas em relatório da 

Comissão de Especialistas instituída pelo MEC (Portaria N°203/2009 de 12 de fevereiro de 

2009). 
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II.  PERFIL DO EGRESSO E SEU PAPEL SOCIAL 
 

 

Cada vez mais, a informação ganha relevância na sociedade contemporânea e, cabe 

ressaltar, esta importância não representa fenômeno recente. Na verdade, a produção e 

transmissão de informação há séculos passou a ser preocupação das organizações sociais.  

Contudo, na contemporaneidade, a informação ocupa papel central nas diversas 

sociedades que se caracterizam como aquelas voltadas para a informação e a tecnologia. 

Hoje, estar informado deixou de ser competência exclusiva dos jornalistas e de grupos 

restritos. A comunicação, assim, entra definitivamente para a agenda pública. Nesse contexto, 

a atuação dos profissionais tornou-se necessária não apenas em veículos de comunicação, 

órgãos públicos diversos, mas também em empresas privadas, multinacionais, organizações 

não governamentais (ONGs) e no ambiente virtual. O profissional bem informado, capaz de 

compreender os eventos que extrapolam os limites dos Estados e países, com ampla cultura 

geral e domínio da internet como ferramenta-chave de muitos processos comunicativos, é 

requisitado nos mais diversos campos. 

Com o propósito de preparar pessoas assim, o curso de Jornalismo da UFRRJ pretende 

mesclar conhecimentos nas áreas de Ciência Política, História, Economia, Direito, Administração, 

Filosofia, Sociologia e Antropologia àqueles conhecimentos específicos do campo da 

Comunicação Social. O objeto do estudo do Jornalismo é a informação de interesse social. 

Cabe destacar que para o jornalista é grande a importância do domínio da Língua 

Portuguesa. O bom domínio permite a comunicação de forma objetiva, clara, e precisa. Pode-

se dizer que, para o graduado em Jornalismo, o domínio da língua materna significa o 

domínio de seu instrumento de trabalho. Além disso, a interpretação e correlação dos fatos do 

mundo também ocupa posição central para o citado graduado. A profissão exige, sobretudo, 

a atenção para o que acontece ao seu redor e no mundo. Características como o domínio de 

técnicas de diálogo, capacidade de oratória, de se colocar na posição de outros são 

essenciais. Na verdade são fundamentais para qualquer atividade no mundo moderno.  

Conforme as Diretrizes Curriculares sugeridas na Portaria N° 203/2009: “O egresso 

do Curso de Jornalismo é o jornalista profissional diplomado, com formação universitária ao 

mesmo tempo generalista, humanista, crítica e reflexiva. Esta o capacita a atuar como 

produtor intelectual e agente da cidadania…” (p. 16). 

Neste sentido, em síntese, deve o graduado, além do correto domínio da Língua 

Portuguesa, possuir uma visão crítica da sociedade e das relações entre os Estados nos âmbitos 

global e regional. E também: 
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 Apresentar uma sólida formação teórica especifica na área de 

jornalismo, aliada ao fazer prático; 

 Interagir com as várias áreas de conhecimento e na construção do 

mesmo, mediante a prática da pesquisa científica, entendida como a base da 

compreensão da realidade e de uma sólida formação inter (multi) disciplinar; 

 Um profissional comprometido com os princípios da democracia, capaz 

de trabalhar em equipe e favorecer o diálogo, o respeito às diferenças sociais e 

políticas e a conscientização da cidadania, correspondente à singularidade da 

formação e do exercício da prática educativa. 
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III.  PERFIL DO DOCENTE E SEU PAPEL SOCIAL 

 

O professor do Curso de Comunicação Social/Jornalismo deve possuir um perfil 

eclético, que tenha a capacidade de transmitir conhecimentos práticos e teóricos. Deve, 

também, ministrar disciplinas na graduação e, ainda, orientar os alunos em programas de 

iniciação científica. 

O docente desta área deve ser um profissional atento às mudanças do mercado, com 

capacidade não só de acompanhá-las, mas também de introduzi-las no conteúdo do curso, de 

maneira a mantê-lo atualizado.  

O professor, ainda, deve saber desenvolver um espírito crítico e, ao mesmo tempo, 

empreendedor em seus alunos, visando a atender as demandas impostas pela globalização, 

estimulando o discente o desenvolver a consciência sobre seu papel de jornalista no mundo.  

A economia de escala internacional do século 21 tem criado condições e papéis nunca 

antes necessários ao jornalista. O professor deste curso, portanto, deve ser aquele que vai 

propiciar ao aluno o desenvolvimento de aptidões e habilidades multimidiáticas, demandadas 

por um mundo em constante evolução tecnológica e que permite a atuação jornalística em 

diferentes interfaces. 

O professor do curso de jornalismo, portanto, deve ser um profissional que tenha o 

necessário conhecimento sobre a teoria da comunicação e seus desdobramentos na sociedade 

e, ao mesmo tempo, o conhecimento sobre a prática exigida pelo mercado de trabalho do 

jornalista. Sendo assim, o docente terá condições de participar ativamente da formação de 

profissionais que poderão contribuir para uma sociedade mais informada, mais consciente de 

suas responsabilidades sociais e ambientais, para a existência de um mundo melhor. 
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IV. DEMANDA SOCIAL E EMPREGABILIDADE 
 

“(...) Os conteúdos da atualidade, veiculados pelos gêneros jornalísticos são, em esmagadora 
maioria, ações discursivas de sujeitos que agem no mundo e sobre o mundo por meio de 
acontecimentos, atos, falas e/ou silêncios. Valorizados pelas técnicas e  pela identidade ética, esses 

conteúdos são socializados no tempo e no espaço do Jornalismo, pelos instrumentos da difusão 
instantânea universal.”2 

 
 

O mercado de trabalho da área de Jornalismo está em franca expansão no Brasil, 

surgindo oportunidades todos os dias, nos mais diversos níveis - público, privado e no terceiro 

setor. Com o advento da internet e a abertura de uma nova frente de atuação para os 

profissionais da área, aumentam as possibilidades de trabalho que existem para o Bacharel 

em Jornalismo - citemos algumas:  

 Redações de jornais impressos e  digitais , revistas impressas e digitais, TVs, rádios e 

sites nacionais e estrangeiros que atuem no país;  

 Agências de notícias nacionais e internacionais;  

 Assessorias de imprensa de órgãos públicos federais, estaduais e municipais, além de 

organizações privadas e organizações não governamentais;  

 Atuação na área de comunicação empresarial de empresas públicas e privadas;  

 Assessoria de imprensa de pessoas físicas (empresários, intelectuais etc.);  

 Professor do ensino superior em IES públicas e privadas;  

 Assessoria de comunicação em geral e de imprensa de organizações internacionais 

intergovernamentais, como o sistema ONU (PNUD, UNESCO, UNICEF, OMS etc.);  

 Atuação na área de comunicação social em organizações não-governamentais 

brasileiras (que tenham programas de cooperação internacional) e estrangeiras que 

atuem no país;  

 Consultoria em projetos comunitários  de comunicação. 

 

 

                                                
2 � FRANCISCATO (apud Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Jornalismo). V.f: FRANCISCATO, C. E. A 
Fabricação do Presente - Como o Jornalismo Reformulou a Experiência do Tempo nas Sociedades Ocidentais. São Cristóvão 
(SE): Editora Universidade Federal de Sergipe, 2005. v. 1, 273 p. 
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V. CONTRIBUIÇÃO ACADÊMICA DO CURSO PARA A UFRRJ  
 

 

As contribuições acadêmicas do curso de Jornalismo para a Universidade, no âmbito 

específico do ensino de graduação, serão inúmeras em virtude da expansão da área de 

estudos sociais na Universidade, conforme previsto no seu Projeto de Reestruturação e 

Expansão. A interface com os cursos de História, Economia, Ciências Sociais, Turismo, Filosofia, 

Direito, Geografia, Letras, Belas Artes, Administração, etc. através da oferta de disciplinas 

obrigatórias, eletivas e optativas, estabelecerá de forma plena e rica a interdisciplinaridade. 

Isto, certamente, se refletirá na formação sistêmica do discente. 
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VI. A FORMAÇÃO EM JORNALISMO 
 

VI.1 - Diretrizes Curriculares Nacionais: versões 
 

A estrutura curricular do Curso de Bacharelado em Comunicação Social, com 

habilitação em Jornalismo, integraliza, como recomendação, 2.400 h, de acordo com as 

Diretrizes de 1999, e 3.200 horas de acordo com as Diretrizes de 2009, devendo ser 

completada em, no mínimo, quatro anos e, no máximo, em cinco anos.  

Tendo como premissa as Diretrizes Curriculares do Mec para a Área de 

Comunicação Social (documento criado em 1999)3, a partir de uma Comissão de Especialistas 

de Comunicação que reuniu materiais de várias instituições de ensino do país, é possível 

apontar algumas premissas norteadoras da concepção que se tem do campo da comunicação 

social e suas possibilidades de edificação dos cursos de jornalismo.   

Nas diretrizes propostas em 1999/2001, os organizadores deste documento 

entenderam que “a área de Comunicação, embora estruturada a partir de diversas 

especialidades e profissões, apresenta uma forte organicidade, com interpenetração de 

perspectivas teóricas e de questões referentes a problemas concretos no espaço social” (p.2). Esta 

proposição nos encaminha para a idéia de que a área citada, apesar de correlata com várias 

outras, tem sua materialidade e campo delimitados. 

 Em seguida, recomendam que o que deve encaminhar o funcionamento dos cursos é 

um Projeto Acadêmico, concebido como “um conjunto de atividades pedagógicas relevantes, e 

não como mera listagem de disciplinas” (idem). A este Projeto estariam atreladas atividades, 

conteúdos específicos e procedimentos a partir dos perfis, habilidades e competências 

definidas pelo documento.  

Com estas palavras, os organizadores deixam de lado o “currículo mínimo” 

indispensável a todos os cursos de formação no país.   

Esta postura parece ser paradoxalmente uma vantagem e um problema para a 

estipulação de conteúdos basilares ao curso de Comunicação Social. Isto porque, sem estas 

Diretrizes mínimas, não há como se ter controle sobre os tipos de disciplinas circulantes e suas 

                                                
3
O parecer CNE/CES 492/2001 foi homologado e publicado no Diário Oficial da União de 9/7/2001, Seção 1e, p. 50.   
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respectivas ementas para compor o curso: estas ficariam, assim, a cargo das instituições de 

ensino. Ao mesmo tempo, é uma vantagem para se ter liberdade de montar tais ementários a 

partir da realidade sociocultural de cada instituição. 

O documento se divide em quatro partes: (a) a estrutura geral do curso; (b) tópicos 

de estudos básicos e específicos do curso; a distinção entre (c) perfil comum e específico e 

(d) competências/habilidades gerais e específicas do egresso.  

Quanto à estrutura geral do curso, as Diretrizes recomendam que a oferta de 

disciplinas seja seriada anual, seriada semestral, por créditos ou módulos dependendo de 

cada instituição. Em qualquer dos critérios, está previsto que além dos componentes 

obrigatórios, sejam oferecidas alternativas de disciplinas optativas ou eletivas aos estudantes 

(sugestão mais evidente nas universidades públicas).  

Nesta escolha de ofertas por crédito4, as Diretrizes chamam a atenção para que o 

projeto de grade curricular não seja uma mera “acumulação dispersa” (p.25) de “componentes 

estanques” a serem cumpridos pelo alunado. O documento recomenda que a estrutura 

decorra: 

“(...) de uma utilização equilibrada (e não excessiva) de seqüências 
e pré-requisitos; de um planejamento integrado das várias 

disciplinas e atividades; de um acompanhamento planejado que 
permita, a cada ano ou semestre, uma formação relacionada com o 
que se ofereceu anteriormente e baseada na previsão do que 

sucederá posteriormente”. (p.25) 

Para entendermos melhor estas possibilidades de correlação, é válido esmiuçarmos 

as categorias de tópicos de estudos propostos pelo MEC.  

Em termos de conteúdos básicos e específicos, estão previstos saberes (a) teórico-

conceituais, (b) analíticos e informativos sobre a atualidade, (c) conteúdos de linguagens, 

técnicas e tecnologias midiáticas e (d) conteúdos ético-políticos. 

No que tange aos conteúdos teórico-conceituais, as Diretrizes prescrevem como 

aqueles que permitam: a) estabelecer familiaridade com o uso de conceitos, b) apreender 

teorias gerais e específicas do referido campo, c) ativar a capacidade de interpretação da 

realidade social e profissional. 

                                                
4
 Subdivisão mais recorrente na grande maioria das universidades. 
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Quanto aos conteúdos analíticos e informativos sobre a atualidade, preza-se por 

saberes que amplifiquem a visão do alunado sobre a atualidade (conhecimentos gerais), que 

assegurem a capacidade de interpretações consistentes da realidade e ajudem os alunos na 

capacidade de análise dos acontecimentos culturais, políticos, econômicos e sociais.  

No que diz respeito aos conteúdos de linguagens, técnicas e tecnologias 

midiáticas, ganham destaque os saberes que assegurem ao estudante “o domínio das 

linguagens, técnicas e tecnologias tipicamente empregadas nos processos e nas habilitações de 

comunicação, bem como assegurar uma reflexão rigorosa de suas aplicações e processos” (p.20). 

A pesquisa e a experimentação destes conteúdos em busca da inovação estão previstos nesta 

categoria.  

Para o último item, conteúdos ético-políticos, destacam-se os conhecimentos sobre a 

atuação dos profissionais do campo, “os constrangimentos a que a comunicação pode ser 

submetida” (idem), as proposições legais e as repercussões sociais “que se enseja sobre as 

demandas e necessidades da sociedade contemporânea” (idem). 

Uma proposição de total relevância apontada nestas Diretrizes é a de que os 

conteúdos sejam dados a partir de uma perspectiva crítica. Releva-se também que o 

conhecimento das respectivas linguagens não se restrinja às suas interações com as tecnologias, 

mas que dependam de “questões interpretativas, analíticas e informativas da atualidade” (p.19). 

Tal deferência mostra que as Diretrizes querem encaminhar este graduando para ser, acima 

de tudo, um leitor crítico do mundo, com capacidade de reflexão e interpretação. 

No entanto, há uma grande chance de dissimilitude entre as diretrizes sugeridas pelo 

Mec e a constituição de uma grade curricular que atenda a esta expectativa por uma 

instituição de ensino, já que diretrizes são muito genéricas e se prestam apenas, neste caso, a 

rastrear superficialmente os tópicos de ensino a serem priorizados em uma área científica. 

Sabemos, igualmente, que, dependendo dos critérios adotados em uma universidade 

para que seus docentes cumpram as propostas ementárias das disciplinas, uma ementa pode 

ser o elemento norteador de um curso ou uma simples recomendação escrita, que deixa o 

docente livre para propor variações em torno dos tópicos principais. 

Mesmo assim, em linhas gerais, é comum observar nos cursos de Comunicação Social, 

a divisão do currículo em disciplinas teóricas, formadoras de uma perspectiva crítica da 

realidade e disciplinas práticas e tecnicistas que contemplem o conhecimento e utilização das 

linguagens midiáticas. 
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Ainda dentro dos padrões das diretrizes, e apesar de haver chance de mesclagem 

de enfoques, parece ser recorrente: (1) no ciclo básico - as disciplinas do grupo teórico-

conceituais e ético-políticos e (2) no ciclo profissional - as disciplinas de caráter analítico e 

informativo sobre a atualidade e as que contemplam conteúdos de linguagens, técnicas e 

tecnologias midiáticas. 

No intuito de ressaltar o caráter interdisciplinar desta formação e fomentar uma 

grade curricular consistente para a graduação em jornalismo da UFRRJ, podemos citar que 

tipos de disciplinas aparecem geralmente na primeira etapa mencionada (1º ao 4º períodos)5. 

Costumam ser estudadas as disciplinas:  

a) Que contemplem ciências fundadoras e essenciais para a comunicação social, 

tendo estas matérias natureza “introdutória”: fundamentos da sociologia, antropologia, 

filosofia, psicologia etc. 

b) Que se apresentem didaticamente iniciadoras ao campo profissional: introdução 

ao jornalismo; à fotografia, história da imprensa etc. 

c) Que apresentem conceitos teóricos dentro do próprio campo: história da 

comunicação, comunicação comparada, estética e cultura de massa, política da 

comunicação, metodologia de pesquisa em comunicação, teoria da comunicação etc. 

d) Ligadas ao estudo da língua/linguagem: língua portuguesa I, II e III, semiótica, 

fundamentos de lingüística para a comunicação, linguagem midiática, análise do discurso, 

linguagem e novas tecnologias etc. 

 

O currículo é constituído, portanto, a partir de eixos organizativos, que articulam as 

dimensões do conhecimento, da metodologia e da teoria em Jornalismo: Núcleo de Formação 

Básica e Humanista e Núcleo de Formação Profissional. Além disso, há ainda o Núcleo de 

Formação Livre composto por um conjunto de disciplinas Optativas, cuja intenção é contribuir no 

processo de autonomia intelectual do discente. Além desses núcleos formativos, o discente deve 

cumprir carga horária ligada às Atividades Acadêmicas e às Atividades Científico Culturais.  

 

                                                
5
 Nesta primeira etapa, chamada de ciclo básico, costumam aparecer as principais disciplinas de caráter teórico. 
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VI.2 - A especificidade do Curso de Jornalismo  
 

Tendo em vista todas estas recomendações, dez anos depois (1999-2009), como uma 

espécie de reformulação e particularização de uma linha mestre específica para o curso de 

Jornalismo, a Portaria MEC-SESU 203/2009, idealizada e instituída pelo MEC para “repensar 

o ensino de Jornalismo no contexto de uma sociedade em processo de transformação” (p.1), traz 

uma série de proposições extremamente pertinentes para a melhoria dos cursos de graduação 

já existentes e a  estruturação de novas grades curriculares para a formação em questão.  

Fruto de um projeto polifônico e democrático6, a Portaria prevê e considera as 

mudanças ocorridas nos modos de produção e significação das práticas jornalísticas, sobretudo 

com o advento das novas tecnologias e propõe alterações nos modos e meios de ensinar o 

jornalismo por conta da contingência de tais mudanças.  

Vale destacar que o Jornalismo é uma profissão reconhecida internacionalmente, 

regulamentada e descrita como tal no Código Brasileiro de Ocupações do Ministério do 

Trabalho. A Comunicação Social não é uma profissão em nenhum país do mundo, mas, sim, um 

campo que reúne várias diferentes profissões. É também uma área acadêmica que engloba 

diversas disciplinas específicas, como ocorre também em outras áreas das ciências aplicadas 

como, por exemplo, a da Saúde, que reúne em seu âmbito as profissões (e respectivas 

disciplinas) de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Fisioterapia etc.  

Uma boa formação na área de jornalismo depende, basicamente, do intercâmbio 

entre as disciplinas e de conhecimentos em varias áreas do saber (como mencionamos as 

especificar as Diretrizes).  

A área das Ciências Sociais, Ciências da Linguagem e da Filosofía têm destaque neste 

intercâmbio. É importante observar os estudos já existentes na área de Comunicação Social e 

de Jornalismo, especificamente, lembrando, no entanto, que há limites que devem enquadrar 

seus objetos de estudo. 

                                                
6
  Assim o documento explica a conformação da Portaria: “Empossada no dia 19 de fevereiro, sob a presidência do 

professor José Marques de Melo e integrada por Alfredo Vizeu, Carlos Chaparro, Eduardo Meditsch, Luiz Gonzaga Motta, 
Lucia Araújo, Sergio Mattos e Sonia  Virginia Moreira, a Comissão decidiu ouvir preliminarmente a sociedade.   O argumento 
para recorrer a essa metodologia foi a circunstância de ali  atuarem as forças que configuram a  fisionomia do Jornalismo 
Brasileiro,  das fontes aos usuários, ou seja, da emissão à recepção das notícias e comentários.  Assim sendo, foram 
realizadas 3 audiências públicas, abertas à participação  de todos os agentes dos processos jornalísticos: no  Rio de Janeiro,  
professores, estudantes, pesquisadores, dirigentes de escolas, cursos,  departamentos de ensino e pesquisa expressaram 
suas aspirações,  representando a comunidade acadêmica; no  Recife, foi a vez da  comunidade profissional, representada 
pelas organizações sindicais ou corporativas: empresas, setor  público e terceiro setor; em  São Paulo  manifestaram-se 
lideranças e representantes da sociedade civil organizada:   advogados, psicólogos, educadores, religiosos, ecologistas, bem 
como  outros segmentos comunitários. Da mesma forma, os cidadãos  interessados na questão tiveram oportunidade de 
encaminhar recomendações. Isso foi possível por meio de uma consulta pública, realizada pelo  portal do MEC, na internet, o 
que permitiu o recebimento de uma centena de sugestões de todos os quadrantes do território nacional. Além disso, o 
presidente e alguns membros da comissão ouviram as propostas específicas de empresários, profissionais renomados, líderes 
estudantis, docentes e pesquisadores, acolhendo todos os subsídios possíveis”. (pp.1 e 2). 
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O jornalista é um profissional que pressupõe aglutinar uma série de características 

muito específicas, como descreve o profesor Nilson Lage, “(...) é um agente inteligente, que 

deve ter autonomia (…); ter habilidade social (…); ter competência comunicativa; ser reativo, 

isto é, perceber o meio em que atua e responder em tempo aos padrões de mudança que 

ocorrem nele” (LAGE, 2003: 24). 

Como critério de percepção sobre o papel do jornalismo, hoje, apreende-se que : 

“Do Jornalismo que hoje está nas expectativas da Sociedade, exige-se 

tanto o domínio das técnicas e artes da narração. quanto o domínio da 
lógica e das teorias da argumentação.Exige-se também o manejo 

competente das habilidades pedagógicas na prestação de serviço 
público2, para que os cidadãos possam tomar decisões conscientes e 

responsáveis. Da mesma forma, persiste o desafio de questionar, refletir e 
interagir com a multiplicidade de fontes, ou seja, como o jornalista pode 

entender o mundo que o cerca e como pode compreender  as motivações, 
os interesses, as demandas, os códigos do público que ele pretende 
atingir.” (pp. 6-7) 

    

Tendo esta perspectiva como norte, é recomendável que as graduações em Jornalismo 

atuais (pp.14-15) devam:  

I - ter como eixo do desenvolvimento curricular as necessidades de informação e de expressão 

dialógica dos indivíduos e da sociedade;  

II - utilizar 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, propiciando sua articulação com diferentes segmentos da sociedade;  

III - promover a integração teoria/prática e a interdisciplinaridade entre os eixos de 

desenvolvimento curricular;  

IV - inserir precocemente o aluno em atividades didáticas relevantes para a sua futura vida 

profissional;  

V - utilizar diferentes cenários de ensino-aprendizagem permitindo ao aluno conhecer e 

vivenciar situações variadas em equipes multiprofissionais; 

VI - propiciar a interação permanente do aluno com fontes, profissionais e públicos do 

jornalismo desde o início de sua formação, estimulando o aluno a lidar com problemas reais, 

assumindo responsabilidades crescentes, compatíveis com seu grau de autonomia. 
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Ainda de acordo com as Diretrizes de 2009, é relevante para tais graduações 

(pp.15-16): 

a) Ter por objetivo a formação de profissionais dotados de competência teórica, técnica, 

tecnológica, ética, estética para atuar criticamente na profissão, de modo responsável, 

contribuindo para o seu aprimoramento.    

b) Dar ênfase ao espírito empreendedor e ao domínio científico que gerem pesquisas ao 

conceber, executar e avaliar projetos inovadores capazes de dar conta das exigências 

contemporâneas e de ampliar a atuação profissional a novos campos, projetando a função 

social da profissão em contextos ainda não delineados no presente.  

c)  Estar focado teórica e tecnicamente na  especificidade do jornalismo, com grande atenção 

à  prática profissional, dentro de padrões internacionalmente reconhecidos, comprometidos 

com a liberdade de expressão, o direito à informação, a dignidade do seu exercício e o 

interesse público;  

d) Aprofundar o compromisso com a profissão e os seus valores, por meio da elevação da 

auto-estima profissional, dando ênfase à formação do jornalista enquanto intelectual, produtor 

e/ou articulador de informações e conhecimentos sobre a atualidade, em todos os seus 

aspectos;   

e)  Cuidar da preparação de profissionais para atuar num contexto de mutação tecnológica 

constante no qual, além de dominar as técnicas e as ferramentas contemporâneas, é preciso 

conhecer os seus princípios para transformá-las na medida das exigências do presente;  

f)  Ter  como horizonte  profissional  o ambiente regido pela convergência tecnológica, onde o 

impresso não seja a espinha dorsal do espaço de trabalho nem dite as  referências da 

profissão, embora conserve a sua importância no conjunto midiático;  

g)  Incluir na formação as rotinas de trabalho do  jornalista em assessoria a instituições de 

todos os tipos;  

h) Atentar à necessidade de preparar profissionais que possam exercer  dignamente a 

atividade como autônomos  em um espaço cuja oferta de emprego não cresce na mesma 

proporção que a oferta de mão de obra;  

i)  Pensar a graduação como uma etapa de  formação profissional continuada e permanente. 
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VI.3 – Competências a serem desenvolvidas no curso 
 

Preconizam-se como Conhecimentos, Habilidades, Atitudes e Valores a serem 

desenvolvidos, nesta formação, competências de três ordens: COGNITIVAS, PRAGMÁTICAS e 

COMPORTAMENTAIS. 

Seriam consideradas COMPETÊNCIAS COGNITIVAS aquelas que oferecessem 

subsídios para o alunado: 

(A) Conhecer a história, os fundamentos e os cânones profissionais do 

jornalismo;  

(B) Conhecer a construção histórica e os fundamentos da Cidadania;   

(C) Compreender e valorizar o papel do jornalismo na democracia e no exercício 

da cidadania;  

(D) Compreender as especificidades éticas, técnicas e estéticas do jornalismo, em 

suas  complexidades de linguagem e como forma diferenciada  de produção e 

socialização de informação e conhecimento sobre a realidade;  

(E) Discernir os objetivos e as lógicas de funcionamento das instituições privadas, 

estatais, públicas, partidárias, religiosas ou de outra natureza em que o 

jornalismo é exercido, assim como as influências do contexto neste exercício.   

Da mesma forma, pontuam-se como COMPETÊNCIAS PRAGMÁTICAS aquelas que 

permitam ao graduando na área: 

A) Contextualizar, interpretar e explicar informações relevantes da atualidade, 

agregando-lhes elementos de elucidação necessários à compreensão da 

realidade;  

B) Perseguir elevado grau de precisão no registro e na interpretação dos fatos 

noticiáveis;  

C) Propor, planejar, executar e avaliar projetos na área de jornalismo;  

D) Organizar pautas e planejar coberturas jornalísticas;  
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E) Formular questões e conduzir entrevistas;  

F) Adotar critérios de rigor e independência na seleção das fontes e no 

relacionamento profissional com elas, tendo em vista o princípio da pluralidade, o 

favorecimento do debate, o aprofundamento da investigação e a garantia social 

da veracidade;  

G) Dominar metodologias jornalísticas de apuração, depuração, aferição, 

produção, edição e difusão;  

H) Conhecer conceitos e dominar técnicas dos  gêneros jornalísticos;  

I)             Produzir enunciados jornalísticos com clareza, rigor e correção, e ser capaz 

de editá-los em espaços e períodos de tempo limitados; 

J) Traduzir em linguagem jornalística, preservando-os, conteúdos originalmente 

formulados em linguagens técnico-científicas, mas cuja relevância social justifique 

e/ou exija disseminação não especializada;  

K) Elaborar, coordenar e executar projetos editoriais de cunho jornalístico para 

diferentes tipos de instituições e públicos;  

L) Elaborar, coordenar e executar projetos de assessoria jornalística a instituições 

legalmente constituídas de qualquer natureza, assim como projetos de jornalismo 

em comunicação comunitária, estratégica ou corporativa;  

M) Compreender, dominar e gerir processos de produção jornalística, e ser capaz 

de  aperfeiçoá-los pela inovação e pelo exercício do raciocínio crítico;  

N) Dominar linguagens midiáticas e formatos discursivos utilizados nos 

processos de produção jornalística nos diferentes meios e modalidades 

tecnológicas de comunicação;  

O) Dominar o instrumental tecnológico – hardware e software – utilizado na 

produção jornalística;  

P) Avaliar criticamente produtos e práticas jornalísticas. 

Por fim, postulam-se como COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS aquelas que 

potencializem o discente a: 
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A) Perceber a importância e os mecanismos da regulamentação político-jurídica 

da profissão e da área de comunicação social;  

B) Identificar, estudar e analisar questões éticas e deontológicas no jornalismo; 

C)  Conhecer e respeitar os princípios éticos e as normas deontológicas da 

profissão;  

D) Avaliar, à luz de valores éticos, as razões e os efeitos das ações jornalísticas;  

E) Atentar para os processos que envolvem a recepção de mensagens 

jornalísticas e o seu impacto sobre os diversos setores da sociedade;  

F) Impor aos critérios, às decisões e às escolhas da atividade profissional as 

razões do interesse público;  

G) Exercer, sobre os poderes constituídos, fiscalização comprometida com a 

verdade dos fatos, o direito dos cidadãos à informação e o livre trânsito das 

idéias e das mais diversas opiniões.   
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VI.4 – Eixos de formação preconizados 

Todas estas novas proposições levam a uma revisão da estrutura curricular, grades e 

ementas. De acordo com as Diretrizes (2009), este âmbito, propõe-se, como escopo do projeto 

pedagógico, priorizar eixos de fundamentação humanística, específica, contextual, profissional, 

aplicação processual e laboratorial.  

O eixo de fundamentação humanística (p.19) tem como objetivo capacitar o 

jornalista a exercer a sua função intelectual de produtor e difusor de informações e 

conhecimentos de interesse para a cidadania, como foco para a realidade brasileira, bem 

como aqueles fatores essenciais para o fortalecimento da democracia. 

Seria preconizada no eixo de fundamentação específica a clareza conceitual e a 

visão crítica sobre a especificidade da profissão de jornalismo, tais como: fundamentos 

históricos, taxonômicos, éticos, epistemológicos;  ordenamento jurídico e deontológico; 

instituições, pensadores e obras canônicas; manifestações públicas, industriais e comunitárias; 

os instrumentos de auto-regulação; observação crítica; análise comparada; revisão da 

pesquisa científica sobre os paradigmas hegemônicos e as tendências emergentes. 

Para o eixo de fundamentação contextual, de acordo com as Diretrizes (p.20), são 

relevantes 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. 

No eixo de fundamentação profissional, tem-se por objetivo o conhecimento teórico 

e prático, familiarizando os estudantes com o universo dos processos de gestão, produção, 

métodos e técnicas de apuração, redação 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, as inovações 

tecnológicas, retóricas e argumentativas.    

Tem-se como pontos norteadores do eixo de aplicação processual os conhecimentos  

sobre as ferramentas técnicas e metodológicas, garantindo coberturas em diferentes suportes:  

jornalismo impresso, radiojornalismo, telejornalismo, webjornalismo, assessorias de imprensa e 

outras demandas do mercado de trabalho. 
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Por fim, no eixo de prática laboratorial, tem-se por escopo o desenvolvimento de 

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 e periodicidade regular,  tais como: jornal, revista e livro, jornal mural, 

radiojornal telejornal, webjornal, agência de  notícias, assessoria de imprensa, entre outros.   
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VII. A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  
 

VII. 1. A proposição da UFRRJ e a adequação do CCS  
 

A UFRRJ propõe como matriz de Organização Curricular a seguinte estrutura: 

 DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS – são indispensáveis à habilitação profissional. 

 DISCIPLINAS OPTATIVAS - têm por finalidade complementar a formação na área de 

conhecimento do curso, ou em áreas afins à formação geral. O elenco de optativas deve 

integrar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e ser formalmente definido pelo Colegiado 

do Curso. Permitem aumentar a flexibilidade do percurso curricular dos estudantes e a 

mobilidade acadêmica, devendo ser cuidadosamente estudadas na matriz curricular 

quando se busca a definição de diferentes eixos de formação na área profissional. 

 DISCIPLINAS DE LIVRE ESCOLHA – permitem ampliar a formação geral em temas de 

interesse do estudante abrangendo o elenco de disciplinas da UFRRJ. A inscrição será 

realizada com a autorização do Coordenador de Curso e a efetivação da matrícula da 

existência de vaga. A carga horária poderá ser considerada para a integralização das 

Atividades Complementares. 

Além disso, a instituição enseja o cumprimento ainda de Atividades Acadêmicas (AAs) 

e Atividades Complementares (ACs). 

As AAs caracterizam-se por envolver atividades discentes extra-classe sob orientação 

docente, tendo carga horária, objetivos e avaliação definidos no PPC do curso. Têm como 

objetivo geral a articulação teoria/prática na construção de conhecimentos, vivências e 

experiências em áreas específicas relevantes para a formação profissional e cidadã do 

estudante. A Atividade Acadêmica enfatiza processos/práticas do discente tendo em vista a 

construção da autonomia intelectual e o aprofundamento de estudos. Enquadram-se como 

Atividades Acadêmicas os Estágios Curriculares, Monografias, Trabalhos de Final de Curso, 

Laboratórios de Pesquisa, Núcleos de Ensino,Pesquisa e Extensão, dentre outras. 

Já as ACs compreendem todas as atividades de natureza acadêmica, científica, 

artística e cultural que buscam a integração entre a graduação, a pesquisa e a extensão e 

que não estão compreendidas nas práticas pedagógicas previstas no desenvolvimento regular 

das disciplinas obrigatórias ou optativas do currículo pleno (200 horas – Del. CEPE 
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078/2007). As Atividades Complementares são escolhidas pelo discente e realizadas ao 

longo do curso em qualquer época. A sua validação é realizada por Comissão indicada pelo 

Colegiado do Curso mediante certificação apresentada pelo discente. 

Visando contemplar os quesitos indicados anteriormente, as competências e saberes 

a serem adquiridos, ao perfil  do egresso do curso de jornalismo da UFRRJ, bem como aos 

eixos temáticos propostos pelas diretrizes, o Currículo para o Curso de Comunicação Social 

da UFRRJ será  composto por (1) disciplinas obrigatórias, concentradas no início, no meio e 

no final do curso; (2) disciplinas optativas (disponíveis a partir do segundo semestre); (3) 

disciplinas de livre escolha; (4) Atividades Complementares e  (5) AA (Atividades 

Acadêmicas),  circunscritas em duas modalidades:  

a) os laboratórios de práticas jornalísticas e pesquisa científica (que nomearemos 

como Atividades Acadêmicas Optativas);  

b)  monografia (que nomearemos como Atividade Acadêmica Obrigatória).  

Ao todo, o Currículo prevê um mínimo de 2870 horas/ aula (obrigatórias + optativas 

+ livre escolha + AAs + ACs) de atividades cursadas. A cada semestre, será necessário que os 

alunos se matriculem em pelo menos 08 (2 disciplinas de 4 créditos como referência) e no 

máximo 36 créditos (9 disciplinas de 4 créditos como referência), sendo que o número ideal 

para a conclusão do curso em 4 anos e meio fica entre 16 e 20 créditos semestrais, com 

exceção do 1º período (em que o aluno deve cursar no mínimo 20 créditos). Dessa forma, 

propõe-se no currículo o seguinte quadro: 

 Obrigatórias (36) de 4 (t) e 1 de 8 (t): 2.280 horas 

 Optativas (3) de 4 (T): ou disciplinas de 2, 3, 5 ou 6 créditos que somem 180h   

 Livre Escolha (em AC vale 30 horas cada) 

 AAOp 90 horas (3 de 30 horas cada uma) 

 AAOb: 120 horas (Monografia) 

 Atividade Complementar: 200 horas 
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VII. 2. Justificativa da divisão e estruturação do curso  
 
OBRIGATÓRIAS 
 

As disciplinas obrigatórias, que somam 2.280 horas, estão distribuídas pelos eixos de 

formação preconizados no PPC em questão. Neste sentido, entende-se que a progressão 

curricular ocorre da seguinte forma: 

 

PRIMEIRO PERÍODO 
 

Disciplinas   c/h Eixos de formação 

IH438 - Introdução às Ciências Sociais 60 Fundamentação humanística 

TH477 - História Social das Mídias  60 Fundamentação específica 

TH446 - Comunicação e Novas Tecnologias 60 Fundamentação contextual 

TH448 - Introdução à Linguagem Jornalística  60 Fundamentação profissional 

TH449 - Gramática para o texto jornalístico I 60 Fundamentação profissional 

 

SEGUNDO PERÍODO   
 

Disciplinas   c/h Eixos de formação 

TH473 - Mídia e Discurso 60 Fundamentação humanística 

TH471 - Comunicação e Linguagem Científica 60 Fundamentação específica 

TH470 - Teorias da Comunicação I 60 Fundamentação contextual 

TH474 - Jornalismo Impresso I  60 Fundamentação profissional 

TH472 - Gramática para o texto jornalístico II 60 Fundamentação profissional 

 

TERCEIRO PERÍODO  
 

Disciplinas   c/h Eixos de formação 

IH458 - Introdução à Filosofia 60 Fundamentação humanística 

TH476 - Métodos e técnicas de pesq. em Com. 60 Fundamentação específica 

TH475 - Teorias da Comunicação II 60 Fundamentação contextual 

TH477 - Introdução à Fotografia 60 Fundamentação profissional 

TH478 - Jornalismo Impresso II 60 Aplicação processual 

 

QUARTO PERÍODO  

 
Disciplinas   c/h Eixos de formação 

TH480 - Teorias do Jornalismo 60 Fundamentação específica 

TH479 - Estudos Contemp. em Comunicação 60 Fundamentação contextual 

TH483 - Fotojornalismo,  60 Fundamentação profissional 

TH482 - Planejamento Editorial 60 Fundamentação profissional 

TH481 – Editoração Eletrônica 60 Aplicação processual 

 

 

QUINTO PERÍODO  
Disciplinas   c/h Eixos de formação 

IH958 - Formação Histórica do Mundo Contemp. 60 Fundamentação humanística 

TH484 - Política e Comunicação 60 Fundamentação contextual 
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TH486 - Telejornalismo I  60 Fundamentação profissional 

TH485 - Radiojornalismo I 60 Fundamentação profissional 

Optativa (30/60 horas) ou Atividade Acadêmica (30 horas) 

 

SEXTO PERÍODO  
Disciplinas   c/h Eixos de formação 

TH487 - Comunicação e Cidadania 60 Fundamentação contextual 

TH489 - Webjornalismo I 60 Fundamentação profissional 

TH488 - Radiojornalismo II   60 Aplicação processual 

TH490 - Telejornalismo II 60 Aplicação processual 

Optativa (30/60 horas) ou Atividade Acadêmica (30 horas) 

 

SÉTIMO PERÍODO  
Disciplinas   c/h Eixos de formação 

TH492 - TCC I (projeto) 60 Fundamentação específica 

TH493 - Assessoria de Comunicação  60 Fundamentação profissional 

TH494 - Jornalismo Especializado 60 Fundamentação profissional 

TH491 - Webjornalismo II  60 Aplicação processual 

Optativa (30/60 horas) ou Atividade Acadêmica (30 horas) 

 

OITAVO PERÍODO  
Disciplinas   c/h Eixos de formação 

IH279 - Pensamento Ec. Bras. e latino-americano 60 Fundamentação humanística 

TH495 - Comunicação Organizacional 60 Fundamentação profissional 

TH497 -Projetos Profissionais em Jornalismo  60 Aplicação processual 

Optativa (30/60 horas) ou Atividade Acadêmica (30 horas) 

Optativa (30/60 horas) ou Atividade Acadêmica (30 horas) 

 

NONO PERÍODO 
Disciplinas   c/h Eixos de formação 

TH496 - Deontologia do Jornalismo 60 Fundamentação específica 

TH 498 - TCC II (a monografia) 120 Aplicação processual 

Optativa (30/60 horas) ou Atividade Acadêmica (30 horas) 

Optativa (30/60 horas) ou Atividade Acadêmica (30 horas) 

Optativa (30/60 horas) ou Atividade Acadêmica (30 horas) 

 

OPTATIVAS 

Para as disciplinas optativas, a exigência de carga horária fica estipulada como no 

mínimo de 180 horas - estas disciplinas podem ser tanto mais abrangentes, de acordo com o 

rol geral da área de Humanidades (oferecidas pelos outros cursos do ICHS), selecionado pelo 

curso; como também mais específicas da área de comunicação/jornalismo (criadas pelo curso). 

Podem ter 2, 3 ou 4 créditos cada qual, na soma do total de horas. 

Forma escolhidas inicialmente como disciplinas de grande interesse para o campo de 

formação do alunado, as dos cursos do ICHS (Instituto de Ciências Humanas e Sociais) e as do 

IE (Instituto de Educação).  
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LIVRE-ESCOLHA 

As disciplinas de livre-escolha, cuja exigência de carga horária fica estipulada como no 

mínimo de 60 horas, podem ser de qualquer área de conhecimento dos cursos da UFRRJ e 

serão contabilizadas como horas de atividades complementares. 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

A lista de atividades complementares, que somam 200 horas (de acordo com o artigo 

2º, do CAPÍTULO I, do anexo da deliberação nº 078, de 05 de outubro de 2007) – dizem 

respeito a atividades culturais, de ensino, pesquisa, extensão e artísticas em que o aluno 

participou, que geraram certificações devidamente comprovadas se encaixam nesta 

modaldiade para o curso.  

De acordo com as normatizações da UFRRJ, as especificidades das atividades 

acadêmicas complementares assim se arregimentam, de acordo com o regimento das ACs, 

proposto pelo colegiado de curso e aprovado em todas as instâncias 

(Colegiado/Departamento/ Consuni/ CEPE), sob o número de processo 23083.009595/2011: 

 

ATIVIDADE  
COMPLEMENTAR 

REQUISITO PARA A  
ATRIBUIÇÃO DE CARGA 

CARGA HORÁRIA  
MÁXIMA 

Atividades ligadas ao ENSINO/ APRENDIZADO 

 
 

Disciplina não curricular 
cursada fora da UFRRJ e/ou 
disciplina de Livre Escolha. 

 
Apresentação de histórico escolar 
oficial ou declaração da instituição 
atestando a aprovação, anexando 

o programa da disciplina e 
bibliografia. 

 

 
 

30 horas/disciplina. 
 

No curso de CS, o (a) aluno (a) 
poderá contabilizar até 60 h. 

 

 
Bolsas concedidas pela UFRRJ 

(monitoria, estágio interno, 
entre outras). 

 

 
Declaração atestando a condição 
de bolsista durante o semestre e o 
tipo de bolsa e apresentação de 

relatório das atividades. 
 

 
 

30 horas/semestre. 
 

 

 
 

Estágios extracurriculares 
 

A partir do primeiro período e 
com atuação na área de 

comunicação (rádio, TV, impresso, 
internet, assessoria  

de imprensa, ONGs) 
 

 
Declaração da instituição 

atestando a condição de estagiário 
e o horário do estágio e 

apresentação de relatório das 
atividades desenvolvidas no 

semestre com o “de acordo” do 
orientador de estágio. 

 

 
 

30 horas por semestre. 
 

 
Realização de curso regular 

de língua estrangeira 
 

 
Declaração do curso atestando 

matrícula e aprovação no módulo 
ou nível no semestre. 

 
20 horas a cada dois 

semestres 
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Desenvolvimento de 
material didático 

 

 
Entrega do material ou declaração 

de docente atestando sua 
realização e sua relação com o 

ensino da disciplina. 
 

 
10 horas por semestre. 

 

 
Participação em concursos 

de monografia 
 

 
Apresentação da monografia e 

declaração da instituição ou 
sociedade promotora do concurso. 

 

 
10 horas por participação, 
acrescido de 10 a 30%, em 
caso de premiação nos três 

primeiros lugares. 
 

 
Participação em intercâmbio 

ou convênio cultural aprovado 
pela instituição. 

 

 
Declaração da instituição onde foi 

realizado o intercâmbio 
mencionado e o período de sua 

realização. 
 

 
 

30 horas por participação. 
 

Produção de material que 
envolva ensino/aprendizado 
no campo jornalístico para o 

próprio curso ou para os 
demais cursos da 

Universidade (matérias 
desenvolvidas para produtos 
internos, folderes, cartazes, 

banners, ilustrações, cartilhas, 
editoração eletrônica, layout, 

produção de material 
fotográfico, etc.) 

 

 
 

Declaração do professor 
orientador especificando a 

atividade desenvolvida pelo aluno 
e sua periodicidade que 

determinará a carga horária. 

 
 

5 a 30 horas  
por participação 

 
Colaboração na organização 
de eventos específicos para o 

curso de Comunicação 

 
Declaração do professor 

orientador especificando a 
atividade desenvolvida pelo aluno 

e sua periodicidade que 
determinará a carga horária. 

 

 
5 a 30 horas/ 
dia por evento 

Atividades ligadas a PESQUISA 

 
Bolsas de iniciação científica 

concedidas pela UFRRJ ou por 
agências de fomento. 

 

 
Apresentação da carta-contrato ou 

termo de responsabilidade do 
bolsista, além de relatório da 
pesquisa aprovado realizado 

referente ao semestre 
 

 
 

30 horas /semestre. 
 

 
Desenvolvimento de pesquisa 

com produto final 
 
 

 
Apresentação do produto (resenha, 

relatório, artigo, monografia) 
 

 
 

10 horas por produto. 
 

 
Participação em artigos 

publicados em periódicos 
nacionais e internacionais, 

capítulo de livro ou autoria de 
livro 

 
Apresentação do produto 

publicado no periódico, na obra 
coletiva ou o livro. 

 

 
 

20 horas/artigo 
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Participação em resumos e 
anais de Eventos Científicos 

publicados a partir de 
Congressos, Simpósios, 
Jornadas de Iniciação 

Científica e de Extensão 
 

 
Fotocópia do texto publicado 

pelo evento 
 

 
 

05 horas/artigo 
 

 
Apresentação de trabalho 

científico em eventos 
 

 
Certificado de apresentação 

 

 
10 horas/evento 

 

Atividades ligadas a EXTENSÃO 

 
Participação em programas e 

projetos de extensão. 
 

 
Declaração do Decanato de 

Extensão ou do responsável pelo 
programa ou projeto e 

apresentação de relatório. 
 

 
 

30 horas por projeto 
 

Realização de cursos de 
extensão ou participação em 

oficinas 

Declaração ou Certificado de 
participação e apresentação de 
relatório sobre o curso/oficina 

 
30 horas por semestre. 

 

 
Participação como ouvinte em 

congressos, seminários, 
simpósios, conferências, 
oficinas de trabalho e 

similares. 
 

 
Declaração ou Certificado de 

participação. 

 
 

05 horas por evento 

 
Apresentação de trabalho em 

congressos, seminários, 
simpósios, conferências, 
oficinas de trabalho e 

similares. 

 
Certificado de apresentação do 

trabalho e declaração do 
organizador do evento. 

 
10 horas por trabalho 

 
Publicação ou veiculação de 
produtos de comunicação em 
veículos de mídia – impressos, 

digital, rádio e TV. 

 
Cópia da publicação ou 
declaração do veículo. 

 

 
10 horas por trabalho 

 
Participação como 

conferencista, mediador ou 
debatedor em eventos 

acadêmicos e científicos. 
 

 
Declaração ou Certificado 
de participação no evento. 

 
02 horas por evento. 

 
Organização de eventos 
acadêmicos, científicos, 

culturais 

Declaração da instituição ou 
sociedade responsável pelo evento 

 

 
10 horas por evento. 

 
Participação no Coral da 

UFRRJ 

 
Declaração do Maestro do Coral 

da UFRRJ. 

 
5 horas por período 

letivo de participação 
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Participação em grupos de 
teatro ou grupos regionais 

reconhecidos na UFRRJ 

 
Declaração do Decanato de 

Extensão (DEXT) da UFRRJ ou Setor 
Responsável do DEXT. 

 
5 horas por período 

letivo de participação. 

 
Representação da UFRRJ em 
eventos esportivos oficiais. 

 
Declaração do Decanato de 
Extensão da UFRRJ ou Setor 

Responsável do DEXT. 

 
4 horas por participação. 

 
Participação em atividades 

esportivas ou em competições 
internas da UFRRJ. 

 
Declaração do Decanato de 
Extensão da UFRRJ ou Setor 

Responsável do DEXT. 

 
2 horas por período letivo. 

Participação, como voluntário, 
em atividades de caráter 

humanitário e social. 

Declaração da Instituição 
beneficiada pelo trabalho 

voluntário. 

Até 30 horas por participação, 
a critério da Coordenação do 

Curso. 

Outros 

 
Participação em órgãos 
colegiados da UFRRJ ou 

Comissões designadas por 
portaria oficial. 

Aqui serão considerados os 
casos não contemplados na 

tabela. Caberá ao 
coordenador ou professor 

avaliar a pertinência ou não 
da atividade 

 
Declaração da Secretaria dos 

Conselhos atestando a 
participação e a freqüência do 
aluno no semestre ou Portaria. 

 
10 horas por semestre 
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ATIVIDADES ACADÊMICAS 

Nas proposições estabelecidas pela UFRRJ, as AAs caracterizam-se por envolver 

atividades discentes extra-classe sob orientação docente, tendo carga horária, objetivos e 

avaliação definidos no PPC do curso. Têm como objetivo geral a articulação teoria/prática na 

construção de conhecimentos, vivências e experiências em áreas específicas relevantes para a 

formação profissional e cidadã do estudante. A Atividade Acadêmica enfatiza 

processos/práticas do discente tendo em vista a construção da autonomia intelectual e o 

aprofundamento de estudos. Enquadram-se como Atividades Acadêmicas os Estágios 

Curriculares, Monografias, Trabalhos de Final de Curso, Laboratórios de Pesquisa, Núcleos de 

Ensino,Pesquisa e Extensão, dentre outras. 

As AAs Optativas de Comunicação Social são atividades divididas em dois grandes 

grupos: 

a) os laboratórios de práticas jornalísticas; 

b) os laboratórios de pesquisa em jornalismo/comunicação. 

 

Quanto ao estágio supervisionado e à monografia, o curso de Comunicação Social 

apenas cumpre o protocolo de enquadrá-los nesta modalidade (AA), na perspectiva de 

tangenciar as metas de organização curricular proposta pela UFRRJ. 

 Já as chamadas AAops são categorias circunscritas numa proposta de atendimento à 

experiência do discente como bacharel em comunicação social e como tecnicista, na tarefa de 

cumprir as proposições das Diretrizes de 2009 que prezam pelo eixo de formação 

laboratorial. 

 Quanto à natureza, os laboratórios podem assim ser descritos: 

- Laboratórios de Prática Jornalísticas - aqui podem aparecer atividades ligadas a todos os 

suportes e linguagens de ação jornalística (impresso, rádio, TV e Internet). 

- Laboratórios de Pesquisa em Comunicação - aqui configuram-se atividades de pesquisa 

que envolvem o processo de revisão bibliográfica, metodologia de pesquisa, análise de dados 

e produção de texto acadêmico. 

Dessa forma, prepara-se tanto para a sua formação como bacharel, pesquisador em 

jornalismo/ comunicação (e futuras pós-graduações) como em perspectiva tecnicista. A cada 

semestre, os professores responsáveis pelos laboratórios proporão para o semestre seguinte a 

natureza da atividade a ser dada. Os laboratórios não possuem pré-requisito.  
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A cada semestre, o aluno poderá cursar no máximo duas atividades acadêmicas. 

Assim, poderá fazer no mínimo 30 horas e no máximo 60 horas no semestre em que se 

inscrever neste tipo de atividade. O aluno também não precisará realizar tais atividades 

seguidamente. Poderá fazer semestre a semestre ou com intervalos semestrais.  

O aluno de primeiro período não poderá cursar AAs, por sua matrícula ser 

automática e ainda não poder fazer escolhas no sistema acadêmico O que importa é que 

cumpra, a partir do segundo período até o final de sua formação, o total de 90 horas de 

pesquisa ou experiência prática alternada ou concomitantemente.   

 

As Atividades Acadêmicas Obrigatórias (AAOb) – trata-se especificamente da 

monografia, em si, que deve ser contabilizada como carga horária à parte. Nas diretrizes de 

2009, recomenda-se reservar 300 horas para a elaboração do TCC. O trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) deve ser entendido como um componente curricular obrigatório, a 

ser desenvolvido individualmente, realizado sob a supervisão docente e avaliado por uma 

banca examinadora formada por docentes e também por jornalistas profissionais convidados. 

Como as disciplinas de projeto de monografia (TCC1) e de orientação monográfica (TCC2) 

somam 180 horas, 120 horas serão atreladas a TCC2 como Atividade Acadêmica, quando o 

aluno defender a monografia para uma banca e receber um grau pelo trabalho executado. 

Portanto, a inscrição em tal atividade tem como pré-requisito a inscrição na disciplina TCC2. 
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VII. 3. Matriz Curricular em Fluxograma 
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VII. 4. Matriz Curricular em tabela: requisitos 

 

 

Disciplinas (c/h) CÓDIGO SISTEMA DE REQUISITOS  

1º Período 

História Social das Mídias  60 TH447 SEM PRÉ-REQUISITO 

Introdução à Linguagem Jornalística  60 TH448 SEM PRÉ-REQUISITO 

Gramática para o texto jornalístico I 60 TH449 SEM PRÉ-REQUISITO 

Comunicação e Novas Tecnologias 60 TH446 SEM PRÉ-REQUISITO 

Introdução às Ciências Sociais 60 IH438 SEM PRÉ-REQUISITO 

 
Disciplinas (c/h) CÓDIGO SISTEMA DE REQUISITOS 

2º Período 

Teorias da Comunicação I 60 TH470 SEM PRÉ-REQUISITO 

Comunicação e Linguagem Científica  60 TH471 SEM PRÉ-REQUISITO 

Gramática para o texto jornalístico II 60 TH472 COM PRÉ-REQUISITO DE TH 449 

Midia e Discurso  60 TH473 SEM PRÉ-REQUISITO 

Jornalismo Impresso I  60 TH474 SEM PRÉ-REQUISITO 

 
Disciplinas (c/h) CÓDIGO SISTEMA DE REQUISITOS 

3º Período 

Teoria da Comunicação II 60 TH475 COM PRÉ-REQUISITO DE TH 470 

Métodos e técn. de pesq. em comunicação 60 TH471 COM PRÉ-REQUISITO DE TH 471 

Introdução à Filosofia 60 IH458 SEM PRÉ-REQUISITO 

Introdução à Fotografia 60 TH477 SEM PRÉ-REQUISITO 

Jornalismo Impresso II  60 TH478 COM PRÉ-REQUISITO DE TH 474 

 
Disciplinas (c/h) CÓDIGO SISTEMA DE REQUISITOS 

4º Período 

Estudos Contemporâneos em Comunicação 60 TH479 SEM PRÉ-REQUISITO 

Teorias do Jornalismo 60 TH480 SEM PRÉ-REQUISITO 

Editoração Eletrônica 60 TH481 SEM PRÉ-REQUISITO 

Planejamento Editorial 60 TH482 SEM PRÉ-REQUISITO 

Fotojornalismo 60 TH483 COM PRÉ-REQUISITO DE TH 477 

 
Disciplinas (c/h) CÓDIGO SISTEMA DE REQUISITOS 

5º Período 

Política e Comunicação 60 TH484 SEM PRÉ-REQUISITO 

Formação Hist.do Mundo Cont. 60 IH958 SEM PRÉ-REQUISITO 

Radiojornalismo I 60 TH485 SEM PRÉ-REQUISITO 

Telejornalismo I 60 TH486 SEM PRÉ-REQUISITO 
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Disciplinas (c/h) CÓDIGO SISTEMA DE REQUISITOS 

6º Período 

Comunicação e Cidadania 60 TH487 SEM PRÉ-REQUISITO 

Radiojornalismo II 60 TH488 COM PRÉ-REQUISITO DE TH485 

Webjornalismo  I 60 TH489 SEM PRÉ-REQUISITO 

Telejornalismo II 60 TH490 COM PRÉ-REQUISITO DE TH486 

 
Disciplinas (c/h) CÓDIGO SISTEMA DE REQUISITOS 

7º Período 

Webjornalismo II 60 TH491 COM PRÉ-REQUISITO DE TH489 

Assessoria de Comunicação 60 TH493 SEM PRÉ-REQUISITO 

Jornalismo Especializado 60 TH494 SEM PRÉ-REQUISITO 

Trabalho de Conclusão de Curso I 60 TH492 SEM PRÉ-REQUISITO 

 
Disciplinas (c/h) CÓDIGO SISTEMA DE REQUISITOS 

8º Período 

Comunicação Organizacional 60 TH495 COM PRÉ-REQUISITO DE TH493 

Pens. Econ.Brasileiro e Latino-americano 60 IH279 SEM PRÉ-REQUISITO 

Projetos Profissionais em Jornalismo  60 TH497 SEM PRÉ-REQUISITO 

 
Disciplinas (c/h) CÓDIGO SISTEMA DE REQUISITOS 

9º Período 

Deontologia do Jornalismo 60 TH496 SEM PRÉ-REQUISITO 

Trabalho de Conclusão de Curso II  120 TH498 COM PRÉ-REQUISITO DE TH492 
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VII.5. Atividades acadêmicas do curso de jornalismo 
 

AA471 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA IMPRESSA I  0 (0-1) 

AA472 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA IMPRESSA II  0 (0-1) 

AA473 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA DIGITAL I 0 (0-1) 

AA474 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA DIGITAL II  0 (0-2) 

AA475 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA DIGITAL III  0 (0-1) 

AA476 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA DIGITAL IV  0 (0-1) 

AA477 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA EM ASSESSORIA I 0 (0-1) 

AA478 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA EM ASSESSORIA II  0 (0-1) 

AA479 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA EM RÁDIO I  0 (0-1) 

AB471 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA EM RÁDIO II  0 (0-1) 

AB472 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA EM TV I 0 (0-1) 

AB473 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA EM TV II  0 (0-1) 

AB474 LABORATÓRIO DE PESQ. EM COM. – LEV. BIBLIOGRÁFICO 0 (0-1) 

AB475 LABORATÓRIO DE PESQ. EM COM. – METOD. DE PESQUISA 0 (0-1) 

AB476 LABORATÓRIO DE PESQ. EM COM.– FORM. E COLETA DE DADOS 0 (0-1) 

AB477 LABORATÓRIO DE PESQ. EM COM. – ANÁLISE DE DADOS 0 (0-1) 

AB478 LABORATÓRIO DE PESQ.EM COM. – PRODUÇÃO TEXTUAL 0 (0-1) 

AB479 LABORATÓRIO DE PESQ. EM COM. – ORG. DE EV. ACADÊMICOS 0 (0-1) 

AC471 LABORATÓRIO DE PESQ. EM COM. – APR. EM EV. CIENTÍFICOS 0 (0-1) 

AC473 LABORATÓRIO DE DESIGN GRÁFICO E DIGITAL PARA JORNALISMO 0 (0-1) 

AC474 LABORATÓRIO DE FOTOJORNALISMO INSTITUCIONAL 0 (0-1) 

 LABORATÓRIOS DE CONVERGÊNCIA DIGITAL I  0 (0-1) 

 LABORATÓRIOS DE CONVERGÊNCIA DIGITAL II 0 (0-1) 
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VII.6. Rol de optativas de outros departamentos no sistema 
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VII.7. Rol de optativas de jornalismo no sistema 
 

TS107 COMUNICAÇÃO, CULTURA E SUBJETIVIDADE 4 (4-0) 

TS108 ESPORTE, MÍDIA E SOCIEDADE 4 (4-0) 

TS109 SEMIÓTICA, IMAGEM E REPRESENTAÇÃO 4 (4-0) 

TS112 JORNALISMO INVESTIGATIVO 4 (4-0) 

TS113 JORNALISMO CULTURAL 4 (4-0) 

TS114 AUDIOVISUAL E ALTERIDADE 4 (4-0) 

TS115 MÍDIA, SUBJETIVIDADE E COTIDIANO 4 (4-0) 

TS119 TÓPICOS ESPECIAIS EM JORNALISMO I 2 (2-0) 

TS120 TÓPICOS ESPECIAIS EM JORNALISMO II  2 (2-0) 

TS121 TÓPICOS ESPECIAIS EM MÍDIA E CULTURA I  2 (2-0) 

TS122 TÓPICOS ESPECIAIS EM MÍDIA E CULTURA II  2 (2-0) 
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VIII. RECURSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO  
 

VIII.1 - Logística Geral 
 
- Gabinetes para os professores; sala da coordenação e outros espaços administrativos e 

acadêmicos. 
 

-  Salas de aula com carteiras e quadro branco, datashows e microcomputadores; 
 
- Laboratórios com computadores e acesso à internet, equipados com impressoras a laser com 

capacidade de impressão de pilotos de impressos de vários formatos (standart e tablóide); 
 

VIII.2 - Logística Específica para o aprendizado técnico 
 
  

Laboratórios de Jornalismo composto da seguinte infra-estrutura e equipamentos: 
 

 duas salas de redação jornalística/produção multimídia, abrigando aproximadamente 

30 computadores;  

  

 um estúdio de rádio equipado com cabine de gravação, mesa de edição e microfones, 
além de gravadores digitais;  

  

 um estúdio de fotografia e máquinas digitais; 
 

 um estúdio de TV equipado com cabine, mesa de edição, microfones e três câmeras; 

 

 Softwares para edição de texto, imagens, áudio e vídeo. 
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VIII.3 – Descrição da logística específica 
 
ESPAÇO FÍSICO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA REDAÇÃO JORNALÍSTICA  

A fim de implementar uma redação jornalística voltada a produção de jornalismo 

impresso e digital, será necessário um laboratório precisará da seguinte infra-estrutura: 

 - Quadro branco para reuniões de Pauta e para o planejamento da apuração7; 

 - 10 máquinas/ computadores conectados em rede, com 10 gabinetes e cadeiras, com 

a seguinte infra-estrutura: Hardware: no mínimo: 4 Gb de memória RAM, processador 

2.9 Ghz com 2Mb de memória Cache, HD de 320 Gb, monitor 19” (LCD), 

leitor/gravador de DVD/CD (DVD-RW/CD-RW). Softwares: com configuração 

adequada para editoração eletrônica, produção gráfica e editorial, produção e 

design para web e manipulação e tratamento de imagens (Photoshop, InDesign, 

CorelDraw). 

 Impressora multifuncional laser para papel A3 (para confecção de futuros jornais 

murais e outros produtos) 

 Projetor datashow acoplado a um computador para as reuniões de pauta;  

 Mesa extensa com 10 cadeiras para as reuniões de pauta;  

 Armário de escritório para arquivo de materiais. 

 Uma linha telefônica com dois aparelhos para as atividades de apuração. 

 

ESPAÇO FÍSICO PARA DOIS LABORATÓRIOS DE AULAS PRÁTICAS  

Com a progressão de entrada de alunos e de períodos no curso, é certo que várias 

disciplinas de caráter prático precisem usar o laboratório de aulas concomitantemente. Por 

isso, mais dois laboratórios com 30 máquinas serão necessários para o bom aproveitamento 

das aulas práticas.  

 

 

                                                
7
  “Reuniões de pauta” são atividades de planejamento nas rotinas de produção jornalística em qualquer segmento 

ou mídia, Em linhas gerais, as atividades de produção jornalísticas impressas e digitais passam por cinco etapas: pauta; 
apuração; redação; edição e publicação. 
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ESPAÇO FÍSICO PARA OS LABORATÓRIOS DE PESQUISA 

A modalidade de pesquisa visa inserir o aluno nos programas de Iniciação Científica 

e desenvolver o apreço pelo desenvolvimento de prática docente, contanto também com a 

coordenação da monitoria. Desde o início de sua implementação os professores que oferecem 

o laboratório de pesquisa estão sem salas para as atividades para acompanharem os alunos 

nos grupos de estudo. São necessárias duas salas de aula com uma mesa para reunião, 15 

carteiras, quadro, data-show, 2 armários com chave, computador ligado à internet e estante 

de livros para que os grupos de pesquisa funcionem no atendimento às reuniões semanais com 

os alunos. 

 

ESPAÇO FÍSICO PARA O ESTÚDIO DE RADIO-LABORATÓRIO  

O estúdio de rádio deve ser utilizado para capacitar os alunos nas diversas áreas da 

radiodifusão. O estúdio é, assim, destinado a desenvolver atividades de assessoria técnica e 

pedagógica na criação, concepção e edição de jornal radiofônico, notas, sonoras, matérias 

jornalísticas, spots, jingles e trilhas. O Laboratório deverá possuir minimamente um espaço para 

produção e tratamento de áudio, com sistema de gravação e mixagem de locução e músicas. 

O estúdio de rádio deverá ser uma preocupação para as matérias ministradas a partir de 

2012, a saber: 

Radiojornalismo I - TH485 (para gravação radiofônica) 
 

Radiojornalismo II- TH488 (para gravação radiofônica) 
 

 
Além disso, o estúdio servirá para que possam ser feitas experimentações, possam ser 

criados produtos radiofônicos que atendam demandas pedagógicas de teor comunitário, 

educativo ou que se destinem a difundir a própria universidade entre si (rádios-corredores) e 

externamente, tendo em vista públicos locais e mais amplos. 

 

ESPAÇO FÍSICO PARA ESTÚDIO DE TV-LABORATÓRIO  

O estúdio de TV desejável para as práticas de ensino deve ter a possibilidade de 

montagem de até três cenários fixos para programas distintos devendo ter as seguintes 

dimensões: 20m (largura) x 10m (profundidade) x 6m (pé direito). No teto deve conter um grid 

abrangendo toda sua área e instalado a 5m de altura, formado de um conjunto de quadrados 

com dimensões de 1m2 cada confeccionados em tubo galvanizado resistente, afim de sustentar 

os equipamentos de iluminação. 
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O sistema elétrico deve sustentar a carga necessária para a utilização de todos os 

equipamentos ligados juntos por períodos longos de duração. O sistema de refrigeração deve 

ser central e silencioso para não interferir no áudio da gravação. 

O tratamento acústico também deve ser feito com sound lock em toda extensão do 

estúdio, sendo o estúdio “uma caixa dentro de outra caixa”. Deverão existir dois tipos de 

acesso um comum e outro para entrada de cenários, a porta comum com dimensão de 1m x 

2,20m e a de cenários com 3m x 4m, é bom lembrar que estas portas devem 

preferencialmente estar próximas e na mesma parede de menor dimensão. As portas devem 

ser do tipo acústicas não permitindo a entrada de sons indesejáveis. As entradas que permitem 

o acesso ao estúdio também devem conter sound locks (câmara acústica entre as duas portas). 

Anexo ao estúdio na saída de cenários é aconselhável que haja um local com cobertura para 

armazenar os cenários que não estejam em uso. 

Divisão dos estúdios 

Estúdio básico – uso: uma pessoa para produtos jornalísticos via internet. Sala de 15 m 

quadrados, com isolamento acústico, com fundo neutro, ar condicionado, bancada simples, uma 

câmera profissional HD, um tripé, um sistema tele-prompter (um computador, software, sistema 

físico de avanço de página), um microfone, três refletores, piso emborrachado. 

Estúdio avançado – uso: até quatro pessoas (um apresentador mais três entrevistados). Sala 

de 70 metros quadrados, com isolamento acústico, com fundo infinito para aplicação de 

chroma-key (fundo verde ou azul para inserção de imagens), ar condicionado, grid de 

iluminação (grade de ferros para pendurar refletores), cabeamento elétrico com 30 pontos 

(tomadas aéreas equidistantes) que devem chegar a um dimmer (onde chegam todas as 

tomadas) e este deve chegar a uma mesa de iluminação de, no mínimo, 24 canais. Refletores – 

no mínimo 15, de vários tipos, no teto. No chão, dois tripés com refletores florescentes; e seis 

refletores para iluminar o fundo do chroma-key. Pelo menos, 15 tomadas distribuídas nas 

paredes (30 cm do chão). Quatro microfones de lapela, sem fio (todo o sistema – composto 

por microfone, transmissor e receptor. Um sistema tele-prompter.  O sistema convencional, com 

fios, não precisa de pilhas e é mais barato. Bancada física, com uma cadeira. Mais três 

cadeiras para convidados. Três câmeras profissionais HD (escolher o sistema de gravação – 

DVD/DV/XD-CAM) com entrada para microfone externo.  

Cabine de locução – uso: gravação de offs para produção de matérias e programas. Deve 

ter três metros quadrados, isolamento acústico completo, um microfone, um computador e um 

fone de ouvido interligado às ilhas de edição. 
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Sala de acervo – uso: armazenamento adequado do material gravado, com ar condicionado. 

Atualmente, no entanto, a tendência é o armazenamento em um servidor. 

Ao vivo – mesa de áudio completa; switcher (mesa de corte, com possibilidade de fazer o 

chroma-key, de inserir VTs); oito monitores (podem ser TVs LCD e um multi viewer); um sistema 

de gravação com três VTs; sistema de comunicação com o estúdio, incluindo ponto eletrônico e 

fones para os câmeras e diretor de imagem; um sistema tele-prompter acoplado às três 

câmeras. 

Gravação externa – Uma câmera profissional HD portátil; um microfone direcional e um 

refletor com baterias. 

Sala de Controle com dimensão de 3,5m x 6m e com piso suspenso para passagem dos cabos, 

este ambiente também deve conter sistema de refrigeração central. É aconselhado que haja 

uma janela do tipo aquário com tratamento acústico na parede entre o switcher e o estúdio 

possibilitando contato visual do set de gravação. Também se faz necessário que o setor de 

áudio esteja em um ambiente separado. 

Ilha de edição 

O espaço físico deve ter 3,00m x 2,50m no mínimo, ser refrigerado por condicionador 

de ar e ser tratado acusticamente. Este laboratório pode também ser instalado em uma sala 

de aula. 

Cabine de locução 

Pequena sala com isolamento acústico vedando ruídos externos com microfone e 

computador ligado a rede para gravação de off. Assim pode-se gravar as locuções e via 

ethernet um editor de imagens em qualquer uma das ilhas pode copiar o arquivo e utilizá-lo no 

Final Cut. 

Com base na planilha de equipamentos pode-se notar a necessidade de outros 

espaços físicos como, por exemplo, de almoxarifado para guardar os equipamentos de 

externa e do estúdio, além de outros que abrigarão as demais áreas citadas. 

O estúdio atenderá todas as práticas de atividade televisiva/ jornalística criadas pelos 

estudantes, bem como atenderá as seguintes disciplinas: 

 
Telejornalismo I - TH486 (para gravação televisiva) 

Telejornalismo II - TH490 (para gravação televisiva) 
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ESPAÇO FÍSICO PARA LABORATÓRIO e ESTÚDIO DE FOTOJORNALISMO  

 

Aqui teríamos dois ambientes diferentes. Um é o estúdio de fotografia de 80m2, com 

o fundo infinito e equipamento de estúdio. Neste mesmo espaço vão entrar os computadores 

para descarregar e tratar as imagens. Podem ser dois computadores específicos para a 

função, sendo um integrado com a impressora. Neste espaço, podemos colocar cadeiras para 

os alunos terem aula prática. O pé direito tem que ser acima de 6 metros. O fundo infinito tem 

que ter: 4 metros de largura por 12 de comprimento, começando do alto. 

 O outro é o laboratório de redação e edição fotográfica, um espaço que será 

destinado primordialmente a aulas práticas do curso de jornalismo na UFRRJ. Em termos de 

infraestrutura, a sala onde será organizado e estruturado este laboratório precisará ter uma 

lousa (quadro branco), data show, um computador, uma mesa e uma cadeira para o professor 

e 30 computadores com gabinetes e cadeiras para os alunos.    

O diferencial deste laboratório são as máquinas utilizadas. Como seu destino 

principal são as práticas de redação, edição de texto e principalmente de imagem, já que 

não estão previstos laboratórios de revelação fotográfica para o curso, os computadores 

precisam ter um bom desempenho e softwares de produção e edição de textos minimamente 

para atender às necessidades dos conteúdos das aulas. Nos 30 (trinta) computadores do 

Laboratório seriam desejáveis as seguintes características: 

Hardware: no mínimo 4Gb de memória RAM, processador 2.9 Ghz com 2Mb de memória 

Cache, HD de 320Gb, monitor 19” (LCD), leitor/gravador de DVD/CD (DVD-RW/CD-RW) 

Softwares: com configuração adequada para editoração eletrônica, produção gráfica e 

editorial, produção e design para web e manipulação e tratamento de imagens (Photoshop, 

InDesign, CorelDraw e Open Office). 

O laboratório deve ainda possuir um scanner, conexão por rede (interna e Internet) e 

entradas para câmeras digitais e duas impressoras lasers de alta performance (qualidade, 

velocidade e formatos variados). Os alunos deverão ter uma quota de impressão por semestre 

que será empregada para o desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos. 

 

GABINETES PARA OS PROFESSORES 
 

Para o corpo docente atual e o mínimo proposto de 12 professores, serão necessários 

6 salas com 2 gabinetes cada, com mesa, cadeira, estante e computadores para a plena 

efetivação dos docentes, nos espaços da universidade, fora os horários de aula. 
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VIII - 4. Livros e periódicos básicos  
 
 

É importante que a Universidade invista na assinatura de periódicos de formatos 

variados como jornais, revistas e eletrônicos, como sites de agências de notícias internacionais. 

Além do investimento em livros da área acadêmica.  É sugerida a aquisição dos seguintes títulos 

básicos:  

ADORNO, Theodor W. e HORKHEIMER, Max.  Dialética do Esclarecimento: fragmentos filosóficos.  
Trad. de Guido Antonio de Almeida.  Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1985. 

AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da língua portuguesa.  São Paulo: Publifolha, 2008.  

BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999.  

BELTRÃO, Luis. QUIRINO, Newton de Oliveira. Subsídios para uma Teoria da Comunicação de Massa. 
São Paulo: Summus, 1986. 

BOAS, Sérgio Vilas. Perfis  e como escrevê-los. São Paulo: Summus, 2003.  

BRANDÃO, Helena N. Introdução à análise do discurso. Campinas (SP): Unicamp, 2004. 

BRIGGS, ASA. BURKE, PETER. Uma história social da mídia: de gutemberg à internet. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2004. 

CARNEIRO, Agostinho Dias (org.) et al. O Discurso da Mídia. Rio de Janeiro: Oficina do Autor, 1996. 

CHARTIER, R. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Ed. Unesp, 1998. 

COHN, Gabriel. Comunicação e Indústria Cultural. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1977. 

CORRÊA, Manoel Luiz Gonçalves. Linguagem & Comunicação Social: visões da lingüística moderna. São 
Paulo: Parábola, 2003. 

DIJK, Teun Adrianus van. Cognição, discurso e interação. 6ª edição, São Paulo: Contexto, 2004. 

DIMENSTEIN, Gilberto. A aventura da reportagem. 3.ed. São Paulo: Summus, 1990. 99p. 

DINES, Alberto. O Papel do Jornal. São Paulo: Summus, 1986 . 

ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. 5a ed., São Paulo: Perspectiva: 2000. 

ECO, Umberto. Interpretação e Superinterpretação. São Paulo: Martins Fontes, 2001, 3a edição. 

ERBOLATO, Mário. Técnicas de Codificação em Jornalismo. 5ª edição, São Paulo: Ática, 1991. 

FARACO, Carlos Alberto. Linguagem & Diálogo: as idéias lingüísticas do Círculo de Bakhtin. Curitiba 
(PR): Criar Edições, 2003. 

FÁVERO, L. L. Coesão e Coerência Textuais. 9ª ed. São Paulo: Ática, 2000.  

GIOVANNINI, G. Evolução na comunicação: do silex ao silício. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1987, 
374 p. 

HOHFELDT, Antônio; MARTINO Luiz C.; FRANÇA, Vera Veiga. (orgs.). Teorias da Comunicação: 
conceitos, escolas e tendências. Petrópolis: Vozes, 2002. 

JAKOBSON, Roman. Lingüística e Comunicação. São Paulo: Cultrix, 1969 (22a edição - 2001). 

JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO. Manual de Redação e Estilo do Jornal O Estado de São Paulo. 
São Paulo: O Estado de São Paulo, 1996. 

JORNAL O GLOBO. Manual de Redação e Estilo O Globo. Rio de Janeiro: Globo, 1997. 

KOCH, Ingedore Villaça.  A Inter-ação pela Linguagem. Rio de Janeiro: Contexto, 1997. 

KOVACH, Bill. RESENSTIEL, Tom. Elementos do jornalismo. São Paulo: Geração Editorial, 2003.  
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KUNCZIK, Michael. Conceitos em Jornalismo. São Paulo: Ed. Edusp, 2002. 

LAGE, Nilson. A reportagem - Teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística,. Rio de Janeiro: 
Record, 2001.  

LAGE, Nilson. Estrutura da notícia. São Paulo: Ática, 1985. 

LAGE, Nilson. Linguagem Jornalística. São Paulo: Ática, 1988. 

LAGE, Nilson. Teoria e Técnica do Texto Jornalístico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

LIPOVETSKY, Gilles. Metamorfoses da Cultura Liberal – Ética, Mídia, Empresa. POA-RS: Ed. Sulina. 
2004. 

LOPES, Maria Immacolata Vassalo de. Pesquisa em comunicação. 7.ed. São Paulo: Loyola, 2003. 171p. 

MAINGUENEAU, Dominique. Análise de Textos de Comunicação. São Paulo: Cortez, 2000. 

Manual de Redação da Folha de São Paulo. São Paulo: Publifolha, 2001. 

MARQUES DE MELO, José. Teoria e Comunicação: Paradigmas Latino-Americanos. Petrópolis: Editora 
VOZES, 1998.  

MATTELART, Armand; MATTELART, Michele. História das teorias da Comunicação. São Paulo: Loyola, 
1999. Tradução de Luiz Paulo Rouanet. Título original: “Historie dês théories de la communication” 
(1995).  

MATTOS, Sérgio. História da televisão Brasileira.  Rio de Janeiro: ed. Vozes, 2002. 

MCLUHAN, Marshall.  Os meios de comunicação como extensões do homem.  Trad. de Décio Pignatari.  
12. ed.  São Paulo: Cultrix, 2002. 

MEDINA, Cremilda. Notícia, um produto à venda: jornalismo na sociedade urbana e industrial. 2ª ed. 
São Paulo: Summus, 1988. 

MELO, José Marques de. Teoria do jornalismo: identidades brasileiras. São Paulo: Paulus, 2006. 

MELO, José Marques. Jornalismo opinativo. São Paulo (Campos do Jordão): Ed. Mantiqueira, 3a ed., 
2003. 

MIÈGE, Bernard. Pensamento Comunicacional. Rio de Janeiro: Vozes, 2000. 

MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX. O espirito do tempo I - Neurose. 7ª ed., Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1987. 

NÖTH, Winfried. A semiótica no século XX. 2ª ed. São Paulo: Annablume Editora, 1999. 

NÖTH, Winfried. Panorama da Semiótica: de Platão a Peirce. 2ª ed. São Paulo: Annablume Editora, 
1998. 

OLSON, David R. O mundo no papel: as implicações conceituais e cognitivas da leitura e da escrita. São 
Paulo: Ed. Àtica, 1997. 

OLSON, David R.; TORRANCE, Nancy. Cultura escrita e Oralidade. São Paulo: Ática, 1995. 

ORTRIWANO, Gisela S. A informação no rádio: os grupos de poder e a determinação dos conteúdos. 
São Paulo: Summus, 1985.  

PAULIUKONIS, Maria Aparecida Lino. GAVAZZI, Sigrid (org.). Da língua ao discurso: reflexões para o 
ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005. 

PAULIUKONIS, Maria Aparecida Lino. GAVAZZI, Sigrid (org.). Texto e Discurso: Mídia, Literatura e 
Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. 

PENA, Felipe. Teoria do Jornalismo. São Paulo: Ed. Contexto, 2005. 

PEREIRA JUNIOR, Luiz Costa. A apuração da notícia. Rio de Janeiro (Petrópolis): Ed. Vozes, 2006. 

PINTO, Milton José. Comunicação e Discurso: introdução à análise de discursos. São Paulo: Hacker 
Editores, 1999. 

RAJAGOPALAN, Kanavillil. Por uma lingüística crítica: linguagem, identidade e questão ética.  São 
Paulo: Parábola, 2003. 
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SANTAELLA, Lúcia. A Teoria Geral dos Signos. São Paulo: Ed. Pioneira, 2000.   

SANTAELLA, Lúcia. Cultura e Artes do Pós-Humano: da cultura das Mídias à Cibercultura. 2ª ed. São 
Paulo: Paulus, 2004. 

SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Lingüística Geral. São Paulo: Cultrix, 1996. 

SODRÉ, Muniz e FERRARI, Maria Helena. Técnica de Reportagem: notas sobre a narrativa jornalística. 
São Paulo: Summus, 1986. 

TRAQUINA, Nelson. O estudo do jornalismo no século XX. São Leopoldo (RS): Ed. Unisinos, 2001. 

VANOYE, Francis. Uso da Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1998GARCIA, Othon M.  A 
comunicação em prosa moderna. Rio, FGV,2000. 

VERÓN, Eliseo. A produção de sentido. São Paulo: Ed. Cultrix, 1980.  

WOLF, Mário. Teorias da Comunicação. 6ª edição, trad. Maria Jorg e Vilar de Figueiredo. Lisboa: 
Presença, 2001. Título original: Teorie delle Comunicazioni di Massa, 1985.  

 
EXTRA- DISCIPLINAR: 
 

DICIONÁRIO DE CIÊNCIAS SOCIAIS (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS). Coordenação geral: Antônio 
G. da Miranda Neto et al. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1987, 1422p.    

GREIMAS, A. J., COURTÉS, J. Dicionário de Semiótica. São Paulo: Cultrix, 1979. 

OUTHWAITE, W.; BOTTOMORE, T. Dicionário do pensamento social do século XX. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1996. 

RABAÇA, Alberto. BARBOSA, Gustavo. Dicionário de Comunicação. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2001. 
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IX. DEMANDA DOCENTE E TÉCNICA  

 

IX-1. Docentes necessários para o curso 
 

Um curso não é feito só de disciplinas a serem cursadas. É feito de projetos de 

pesquisa e extensão, práticas de iniciação científica, atividades acadêmicas, laboratórios, 

atividades complementares (como eventos, palestras, cursos) e propostas de verticalização em 

direção à pós- graduação lato e stricto sensu (voltadas a especializações e a mestrados/ 

doutorados).  

Por isso, pensar no quadro docente mínimo para o pleno funcionamento da matriz 

curricular é pensar nos subsídios de material humano qualificado necessários para  o lecionar 

das disciplinas obrigatórias e optativas específicas, mas também para o crescimento de áreas 

de conhecimento que se consolidam em um determinado campo do saber. 

No jornalismo, temos, canonicamente, cinco (5) frentes de atuação, no que tange ao 

aprendizado da prática profissional: o impresso, o rádio, a TV, a internet (mais recentemente) 

e a linguagem fotográfica. Cada segmento potencializa, na vida universitária, práticas de 

ensino, pesquisa e extensão. Por isso, ao visualizarmos a demanda docente futura, contamos 

com a criação de áreas de aprendizado em comunicação, o que se desdobra, em núcleos de 

imagem e som, edição, redações digitais, emissoras de rádio e TV, etc. 

No quadro atual do curso, ano 2010/2011, contamos com 6 professores concursados 

em regime de DE – 5 doutores e 1 mestre e 2 professores temporários em regime de 20 h – 2 

mestres. Temos ainda, como suporte para o preenchimento do quadro de professores, 5 

departamentos que nos ofertam disciplina, o que totalizam, 6 das 37 obrigatórias atuais (ver 

quadro de disciplinas ao final).  

Tendo em vista que, no cumprimento dos cânones do funcionalismo, cada docente, em 

regime de 40 horas DE, deve, além de oferecer atividades acadêmicas,  disciplinas optativas 

e atividades de pesquisa e extensão, lecionar 8 créditos semestrais ou 16 anuais, na 

modalidade de disciplina obrigatória, cada docente deve ministrar duas disciplina por 

semestre. Para o total de 31 disciplinas obrigatórias, o curso precisa ao total de 15,5 

professores, ou seja, é preciso completar ainda 9 vagas. 
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IX-2. Técnicos-administrativos necessários para o curso 

O curso de jornalismo tem necessidade de profissionais técnicos para operarem e 

lidarem basicamente com os equipamentos e estúdios. Para que funcionem plenamente, 

precisamos de: 

 1 técnico para  cuidar dos equipamentos de fotografia, rádio e TV e garantir  a 

entrada e saída destes materiais em segurança – para 2012/1; 

 1 técnico de som para operar com o estúdio de rádio- cooperar com os alunos na 

gravação, mixagem e finalização dos produtos radiofônicos, solicitados pelo 

professor das disciplinas e pelos projetos na área – para 2012/2; 

  1 operador de câmera para trabalhar no estúdio de TV - cooperar com os alunos 

na gravação, mixagem e finalização dos produtos televisivos, solicitados pelo 

professor das disciplinas e pelos projetos na área – para 2012/2. 

IX-3.  Monitores e bolsistas necessários para o curso 

 

DISCIPLINAS 
QUADRO DE BOLSISTAS  

E MONITORES  
História Social das Mídias 1 (JÁ HÁ – MANTER) 

Comunicação e Novas Tecnologias 1 

Comunicação e Linguagem Científica e Métodos e técn. de pesq. em com. 1 

Midia e Discurso 1 

Teorias da Comunicação I e II 1 

Jornalismo Impresso I e II 1 

Estudos Contemp. em Comunicação 1 

Teorias do Jornalismo 1 

Editoração Eletrônica 1 

Planejamento Editorial 1 

Introdução à Fotografia e Fotojornalismo 1 

Política e Comunicação 1 

Radiojornalismo I e II 1 

Comunicação e Cidadania 1 

Webjornalismo  I  e Webjornalismo II 1 

Telejornalismo I e II 1 

Assessoria de Comunicação e Com.Empresarial 1 

Jornalismo Especializado 1 

Projetos Profissionais em Jornalismo 1 

Deontologia do Jornalismo 1 

TOTAL 20 
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Atividades Acadêmicas práticas e teóricas do Curso 

Código 
NOME DA ATIVIDADE QUADRO DE BOLSISTAS  

E MONITORES 
AA471 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA IMPRESSA I 1 

AA472 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA IMPRESSA II 1 

AA473 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA DIGITAL I 1 

AA474 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA DIGITAL II 1 

AA475 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA DIGITAL III 1 

AA476 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA DIGITAL IV 1 

AA477 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA EM ASSESSORIA I 1 

AA478 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA EM ASSESSORIA II 1 

AA479 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA EM RÁDIO I 1 

AB471 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA EM RÁDIO II 1 

AB472 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA EM TV I 1 

AB473 LABORATÓRIOS DE PRÁTICA JORNALÍSTICA EM TV II 1 

AB474 LABORATÓRIO DE PESQ. EM COM. – LEV. BIBLIOGRÁFICO 1 

AB475 LABORATÓRIO DE PESQ. EM COM. – METOD. DE PESQUISA 1 

AB476 LABORATÓRIO DE PESQ. EM COM.– FORM. E COLETA DE DADOS 1 

AB477 LABORATÓRIO DE PESQ. EM COM. – ANÁLISE DE DADOS 1 

AB478 LABORATÓRIO DE PESQ.EM COM. – PRODUÇÃO TEXTUAL 1 

AB479 LABORATÓRIO DE PESQ. EM COM. – ORG. DE EV. ACADÊMICOS 1 

AC471 LABORATÓRIO DE PESQ. EM COM. – APR. EM EV. CIENTÍFICOS 1 

- LABORATÓRIO DE FOTOJORNALISMO INSTITUCIONAL 1 

- LABORATÓRIO DE DESIGN GRÁFICO PARA JORNALISMO 1 

TOTAL 
21 
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X. PROJEÇÃO – PÓS-GRADUÇÃO LATO E STRICTU SENSO 

  

Comunicação Empresarial– As organizações têm percebido, nos últimos anos, a necessidade 

de se comunicar com seus diferentes públicos e, por isso, têm recorrido cada vez mais a 

profissionais especializados. Além da procura por uma formação específica por parte de 

profissionais que já atuem no mercado, a UFRRJ, devido à sua localização geográfica 

privilegiada em relação a outras universidades, tem a chance de ter um público maior. Isto se 

deve à proximidade de dois grandes pólos industriais do estado do Rio de Janeiro - o de 

Santa Cruz e o de Campo Grande, onde se destacam empresas de grande porte como 

Gerdau e Casa da Moeda. A proposta é, por isso, estruturar uma pós-gradução itinerante (a 

UFRRJ vai à empresa), tendo como público discente funcionários de empresas públicas e 

privadas da região. Uma parceria com os cursos de Administração e Letras poderá agregar 

valor ao curso e dar natureza interdisciplinar à composição do corpo docente. Temos 

professores doutores e mestres suficientes nos três cursos para darmos prosseguimento ao 

projeto. É uma questão de planejamento para consolidá-lo.   

Jornalismo Científico  - O objetivo do curso é fomentar discussão sobre a necessidade de 

compartilhamento dos saberes científicos com a sociedade, bem como o aprendizado de 

técnicas de jornalismo especializado em divulgação de informações científicas produzidas por 

instituições de ensino e pesquisa brasileiros. No Rio de Janeiro, apenas a Fundação Instituto 

Oswaldo Cruz oferece curso com esse escopo. Na UFRRJ, há professores do departamento de 

Letras e Comunicação, de outros departamentos e institutos que têm trabalhos nesta área e 

demonstram interesse em colaborar com uma pós-graduação deste teor. Além disso, no 

próprio curso de graduação em Comunicação existe um núcleo de estudos e produção em 

jornalismo científico em nível laboratorial.  

Jornalismo Literário - além de promover o necessário intercâmbio entre o curso de Jornalismo 

e o de Letras, será mais uma oportunidade do bacharel aprimorar o embasamento teórico que 

adquiriu ao longo da graduação. O curso também servirá de estimulo a uma prática textual 

criativa, cada vez mais escassa no jornalismo dos nossos dias. Afinal, não podemos esquecer 

que  os textos dos primeiros jornais, no Brasil, eram elaborados, entre outros, por grandes 

escritores, o que redundava em estilo e criatividade. A formação contaria com professores 

dos cursos de Letras e Jornalismo. 
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Mestrado em Comunicação Social 

  
Dentro da perspectiva de projeção do Curso de Comunicação da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro, entendemos ser de suma importância um plano de 

implementação do mestrado em Comunicação Social. Percebermos assim, que para 

efetivarmos esse plano de ação devemos, antes de tudo, consolidar o curso de graduação da 

instituição no cenário do ensino superior no Rio de Janeiro.  

Para tanto, buscaremos abarcar, no projeto de implementação do mestrado, duas e 

amplas linhas de pesquisa que abrangem: 1. Mediações, representações e Cultura e 2. 

Cenários das Novas Tecnologias. Essas duas extensas linhas comportam estudos 

interdisciplinares, marca preponderante nos estudos do campo da comunicação. Precisaremos 

de um quadro mínimo de doutores, com experiência em pesquisa, bem como salas de reuniões, 

equipamentos eletrônicos com previsão, ainda, de uma revista do curso que vise fazer circular 

os conteúdos (dissertações e artigos) dos alunos do curso. 
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Anexo  - Ementas e conteúdo das disciplinas obrigatórias de 
Jornalismo 

 

 

PRIMEIRO PERÍODO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 446 
CRÉDITOS: 04 

(4T-0P) 

COMUNICAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS   
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Familiarizar o aluno com referenciais nomenclaturais e históricos introdutórios que 
ambientam a temática das novas tecnologias e do ciberespaço. 

 

EMENTA: Relações entre sociedade, comunicação e tecnologia a partir da evolução dos meios de comunicação. A 
internet, a web e a sociedade em rede. Conceitos importantes para entender o ciberespaço. Questões atuais da 
tecnocultura.   
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

Unidade I – Técnica, digitalização e tecnologia 
 
1.1. O primado da técnica nas sociedades 
1.2. O fenômeno tecnológico através da História 
1.3. O impacto das novas tecnologias de informação e comunicação 
1.4. NTICs , internet e a conformação do ciberespaço 
 
Unidade II – Conceitos-chave para entender o ciberespaço 
 
2.1. Sociedade em rede 
2.2. Cibercultura: aspectos abrangentes 
 
Unidade III – Internet e tecnocultura: quadros emergentes 
 
3.1. Web 1.0 e web 2.0 
3.2. A Inteligência coletiva em ascensão política, econômica e cultural 
3.3. A era do copyleft - cultura da permissão versus cultura livre  
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Referências Bibliográficas Básicas: 

CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet. Reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2003.   
LEMOS, André. Cibercidade. As cidades na cibercultura., Ed. e-papers, Rio de Janeiro,  2004. 
LEMOS, André. Cibercultura. Tecnologia e Vida Social na Cultura  Contemporânea. Porto Alegre: Sulina, 2002. 
LEVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed.34, 1999. 
NEGROPONTE, Nicholas. A Vida Digital. São Paulo: Cia das Letras, 1995. 

Referências Bibliográficas Complementares:  
 
JOHNSON, Steven. Cultura da Interface: como o computador transforma nossa maneira de criar e comunicar. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
LEMOS, André. Cibercultura: Tecnologia e Vida Social na Cultura Contemporânea.  Ed. Sulina: Porto Alegre, 2004.  
LÉVY, Pierre. O que é o Virtual? São Paulo: Ed. 34, 1999. 
____________. As Tecnologias da Inteligência. O futuro do Pensamento na  Era da Informática. São Paulo: Ed. 34, 
1998. 
MC LUHAN, Marshall. Galáxia de Gutemberg: a formacão do homem tipográfico. SP: Editora da USP, 1969. 
MCLUHAN, Marshall. Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. São Paulo: Difel, 1971. 
MORAES, Dênis de (org.). Sociedade Midiatizada. Rio de Janeiro: Mauad, 2006. 
PARENTE, Andre (org.). Tramas da rede: novas dimensões filosóficas, estéticas e politicas da comunicação. Ed. Sulina: 
Porto Alegre, 2004. 
RÜDIGER, Francisco. Introdução às teorias da cibercultura. Porto Alegre: Sulina, 2003. 
SANTAELLA, Lucia. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 449 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

GRAMÁTICA PARA O TEXTO JORNALÍSTICO I   
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Aprofundar o estudo da Gramática Normativa, em níveis fonológicos e morfológicos, 
habilitando o profissional de jornalismo a reconhecer certos temas gramaticais relevantes para o uso da linguagem 
profissional e cotidiana. 

 

EMENTA: O papel da língua e da linguagem; a língua como fenômeno social. Modalidade falada e escrita e suas 
respectivas especificidades na Comunicação Social. Percepções Gerais sobre Gramática e Variação Linguística. O 
estudo da Gramática em perspectiva utilitária e consultiva para o jornalista. A Gramática Normativa e suas áreas 
(Fonologia/ Morfologia/ Sintaxe e Semântica) – revisão. Temas em Prosódia e Morfologia relevantes para a manutenção 
da língua-padrão e da produção escrita. Análise de cases midiáticos.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
Unidade I – Fundamentos da expressão e comunicação humana 
 
1.1. Língua x Linguagem  
1.2. Planos de Expressão: Oral e Escrito 
1,3, Variação Linguística e língua padrão 
 
Unidade II – O saber gramatical e sua funcionalidade 
 
2.1. A Gramática, suas partes e níveis de expressão (fonológico, morfológico, sintático e semântico) 
2.2. O uso operacional da gramática no cotidiano 
2.3. Gramática e Linguagem Jornalística: estudo de cases midiáticos 
 
Unidade III – Tópicos especiais em Prosódia 
 
3.1. Regras Gerais de Acentuação: revisão 
3.2. Regras Gerais de Ortografia: revisão 
3.3. O Novo Acordo Ortográfico: mudanças no cenário brasileiro 
 

      Unidade IV - Tópicos em Morfologia  
 
       4.1. As 10 classes de palavras em língua portuguesa (variáveis e invariáveis)  
       4.2. Os nomes e seus determinantes 
       4.3. Verbo: tempo, aspecto e modo 
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       4.4. As classes invariáveis: advérbios, preposições e conjunções 
       4.5. O papel das locuções na estrutura da língua 
 

 

Referências Bibliográficas Básicas: 

ANDRADE, Maria Margarida de, MEDEIROS, João Bosco. Comunicação em Língua Portuguesa: para os cursos de 
Jornalismo, Propaganda e Letras. 2ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da língua portuguesa.  São Paulo: Publifolha, 2008.  

FARACO, Carlos Alberto. Norma culta brasileira: desatando alguns nós. São Paulo: Parábola, 2008. 
MESQUITA, R. M. Gramática da Língua Portuguesa.São Paulo:Saraiva,1999. 
VANOYE, Francis. Usos da linguagem: problemas e técnicas na produção oral e escrita. São Paulo: Martins Fontes, 2002.  
 

Referências Bibliográficas Complementares:  

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999. 

CHAMADOIRA NETO, João. Língua portuguesa: pensando e escrevendo . São Paulo: Atlas, 1998. 
CEREJA, Wiliam Roberto. MAGALHÃES, Thereza Cochar Gramática Reflexiva: Texto, Semântica e Interação.  São Paul: 
Atual, 2005 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 447 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

NOME DA DISCIPLINA 
 HISTÓRIA SOCIAL DAS MÍDIAS     
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA: Instrumentalizar o aluno a compreender as alterações de percepções amplificadas pelos 
meios de comunicação no âmbito macro e micro social; analisar os meios de comunicação como disseminadores e 
difusores de discursividades sociais; refletir sobre a constituição do social e a relevância das mídias como agenciadoras 
de culturas; entender as relações de poder que envolvem a formação do campo midiático estimulando o pensamento 
crítico do aluno, para que este reconheça sua própria realidade. 

  

 

EMENTA: Processos e padrões comunicativos: correio, telégrafo, cinema, rádio, televisão. Revolução da prensa gráfica 
revisitada. Mudanças estruturais da esfera pública.  Rede técnica e o novo sentido no mundo. Comunicação e poder. 
Processos de discursividades midiáticos: A  fragmentação da  realidade e a crise do universal. Sociedade da informação 
e convergências. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I – A MÍDIA A PARTIR DA HISTÓRIA 
 
1.1 Primórdios e contextos do pensamento histórico 
1.2. O desenvolvimento da técnica e suas implicações culturais 
1.3  A emergência dos processos e padrões comunicativos 
 
Unidade II – A MÍDIA E PRODUÇÃO DAS REALIDADES 
 
2.1 A constituição de novas relações espaço-tempo 
2.2 Mudanças estruturais da esfera pública  
2.3 Comunicação e Poder 
 
Unidade III – DISTINTAS CONFIGURAÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS A PARTIR DAS MÌDIAS 
 
3.1 Sociedades ágrafas 
3.1. Letramento europeu 
3.2. Gutenberg e a prensa 
3.3  Consolidação do sistema editorial e o rádio 
3.4. As mídias audiovisuais 
3.5. O mundo globalizado e a emergência da internet 
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Referências Bibliográficas Básicas: 

BRIGGS, A; BURKE, P. Uma História Social da Mídia. De Gutenberg à Internet. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Editor, 
2004. 
MATTELART, A. História da Utopia Planetária. Da cidade profética à sociedade Global. Porto alegre Ed. Sulina, 2002. 
WERTHEIM, M Uma história do Espaço. De Dante à Internet. Rio de janeiro, Jorge Zahar Editor 2006. 
GIOVANNINI, G. Evolução na comunicação – do sílex ao sicílio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1987.  
SANTAELLA, Lúcia. Cultura das Mídias. São Paulo: Experimento, 1996. 

Referências Bibliográficas Complementares: 

MARCONDES FILHO, C. Televisão: a vida pelo vídeo. São Paulo: Ed. Moderna, 2001. 
MEDINA, C. O Jornalismo da Nova República. São Paulo: Summus, 1987. 
MOREIRA, V. O rádio no Brasil. Rio de Janeiro: Rio Fundo, 1990. 
WOLTON, D. Elogio do grande público: uma teoria critica da televisão. São Paulo: Ática, 1990. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH448 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

INTRODUÇÃO À LINGUAGEM JORNALÍSTICA 
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Proporcionar o entendimento de conceitos e fundamentos básicos do jornalismo, 
promovendo a reflexão sobre a aplicabilidade de suas ferramentas. Mostrar a evolução da atuação dos profissionais de 
jornalismo no mercado. Promover uma visão estratégica sobre o papel do jornalista num mundo em constante evolução e 
globalizado. Apontar as principais vertentes e linguagens do jornalismo em quatro grandes áreas: impresso, rádio, TV e 
internet. 

 

EMENTA: O que é jornalismo. Função social do jornalismo. As competências e saberes da prática profissional 
jornalística. Elementos constituitivos da linguagem e do fazer jornalístico. O que difere o jornalismo de outros discursos 
sociais. Particularidades da linguagem jornalística e seu diferencial nas mídias formais (impresso, rádio, TV e internet). 
Mercado de jornalismo na atualidade (possibilidades).  Ethos do profissional de jornalismo contemporâneo. 

 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
Unidade I – O que é jornalismo? 
 
1.1. Breve histórico do surgimento da imprensa no mundo e no Brasil 
1.2. Função social do jornalismo 
1.3. Conceito de notícia e estrutura da informação 
1.4. Linguagem jornalística e público alvo 
 
Unidade II – Modos de fazer o jornalismo  
 
2.1. O conceito jornalístico de objetividade 
2.2. A construção da realidade pelos jornalistas 
2.3. Os valores informativos 
2.4. Fluxo produtivo da notícia: apuração, redação e edição 
2.5. As editorias dentro da estrutura de um veículo de comunicação 
2.6. A elaboração de pautas e o processo de produção de notícias 
2.7. Jornalismo informativo, interpretativo e opinativo 
 
Unidade III – A linguagem de cada meio 

3.1. O jornalista como mediador 
3.2. Introdução ao telejornalismo (natureza, rotina, características, linguagem) 
3.3. Introdução ao radiojornalismo (natureza, rotina, características, linguagem) 
3.4. Introdução ao jornalismo impresso (natureza, rotina, características, linguagem) 
3.5. Introdução ao jornalismo digital ( natureza, rotina, características, linguagem) 
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Unidade IV - Mercado de jornalismo e ethos profissional 
 
4.1. Variações da atuação do jornalista – assessoria, comunicação empresarial, novas tecnologias 
4.2. Profissionalização – a questão do diploma 
4.3. Ética da responsabilidade X ética dos valores absolutos dos jornalistas 
4.4. Palestras de profissionais do mercado 

 
 

 

Referências Bibliográficas Básicas: 

ERBOLATO, Mário. Técnicas de Codificação em Jornalismo. 5ª edição, São Paulo: Ática, 1991. 

KUNCZIK, Michael. Conceitos em Jornalismo. São Paulo: Ed. Edusp, 2002. 

NEVEU, Érik. Sociologia do jornalismo. São Paulo,Loyola 2006. 

LAGE, Nilson. Linguagem jornalística. 7.ed. São Paulo: Ática, 2000. 

___________ A reportagem: Técnica de Entrevista e Pesquisa Jornalística. Rio de Janeiro, Record, 2002. 

Referências Bibliográficas Complementares:  

CHAPARRO, Manuel Carlos. Pragmática do jornalismo: buscas práticas para uma teoria de ação jornalística. São 
Paulo: Summus, 1994. 

KOVACH, Bill; ROSENSTIEL, Tom. Os elementos do jornalismo: o que os jornalistas devem saber e o público 
exigir. 2.ed. São Paulo: Geração Editorial, 2004. 
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SEGUNDO PERÍODO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

CÓDIGO: TH472 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

GRAMÁTICA PARA O TEXTO JORNALÍSTICO II   
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Aprofundar o estudo da Gramática Normativa, em níveis sintáticos e semânticos, 
habilitando o profissional de jornalismo a reconhecer certos temas gramaticais relevantes para o uso da linguagem 
profissional e cotidiana. 

 

EMENTA: Temas em Sintaxe (de colocação, regência e concordância) relevantes para a manutenção da língua-padrão 
e da prática escrita. As relações semânticas e a otimização da produção textual. Análise de cases midiáticos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I – Morfossintaxe e estrutura oracionais  

1.1. Tipos de Sintaxe 
1.2. A oração e os períodos simples e composto 

Unidade II – A colocação, a regência, a concordância   
 
2.1. Sintaxe e Pontuação – período simples e composto 
2.2. Sintaxe e Regência Verbal e Nominal: o uso da crase 
2.3. Sintaxe e Concordância Verbal e Nominal 
 
Unidade III – Semântica e significação   
 
3.1. Campos semânticos e lexicais   
3.2. Relações semânticas (hiponímia, hiperonímia, meronímia, etc.) 
3.3. Adequação vocabular e significação  

 

 

Referências Bibliográficas Básicas: 

ANDRADE, Maria Margarida de, MEDEIROS, João Bosco. Comunicação em Língua Portuguesa: para os cursos de 
Jornalismo, Propaganda e Letras. 2ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da língua portuguesa.  São Paulo: Publifolha, 2008.  

HENRIQUES, Claudio César. Português na Prática: Sintaxe. Rio de Janeiro: Campus, 2008. 

ILARI, Rodolfo. Introdução à Semântica: brincando com a Gramática. São Paulo: Contexto, 2001.   

LUFT, Celso Pedro. A Vírgula. São Paulo: Ática, 1998. 
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Referências Bibliográficas Complementares: 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999. 

ILARI, Rodolfo; GERALDI, João Wanderley. Semântica. São Paulo: Ática, 1985. 

OLIVEIRA, Luciano Amaral. Manual de Semântica. Rio de Janeiro: Vozes, 2008. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 470 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

NOME DA DISCIPLINA 
 TEORIAS DA COMUNICAÇÃO I     
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA: Delimitar o lugar da Teoria da Comunicação no campo do pensamento do saber 
científico; compreender o sentido e a abrangência das Teorias da Comunicação, procurando entender os meios, 
contextos e públicos no ambiente comunicacional; demarcar a importância das Escolas Americanas e Européias para 
os estudos da comunicação, no início do século XX; delinear uma crítica das diversas Teorias e seus respectivos 
paradigmas.  

 

EMENTA: Epistemologia e a comunicação como campo de saber científico. Modelo linear e circular da comunicação. 
Multidisciplinaridade e Interdisciplinaridade. Estudo dos meios, públicos e ambientes culturais.  Paradigmas clássicos da 
comunicação. Processos de representações e produções de sentidos com a comunicação. Indústria Cultural e Mass 
Communication Research. Representações culturais e aspectos do poder das novas mídias no inicio do século XX. 
Dissensões e rupturas das teorias da comunicação.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I – A COMUNICAÇÃO COMO CAMPO DE PENSAMENTO 
 
1.1.  A comunicação como processo e fenômeno de análise cientifica 
1.2.  A multidisciplinaridade e interdisciplinaridade do campo 
1.3.  O modelo clássico da comunicação – modelo bola de bilhar 
1.4.  Os elementos da comunicação 
 
Unidade II – CONTEXTOS E PARADIGMAS CLÁSSICOS DA COMUNICAÇÃO 
 
2.1.Escola de Chicago: teorias e funções 
2.2.Teoria Funcionalista  
2.3 Modelo da Espiral do Silêncio e Agenda Setting 
2.4.Escola de Palo Alto: interações humanas 
2.5.O Modelo formal de Shannon e a Teoria da Informação 
2.6.Escola de Frankfurt: indústria cultural e estudos sobre a massa 
 
Unidade III - MEIOS E PÚBLICOS 
 
3.1.Umberto Eco: problemas culturais e cultura na massa  
3.2.Edgar Morin: a questão das significações na cultura de massa 
3.3.Marshall McLuhan: aldeia global, mudanças de percepção e novas tecnologias 
3.4.Lucien Sfez e o tautismo comunicacional 

 



73 

 

Referências Bibliográficas Básicas: 

COHN, Gabriel. Comunicação e Indústria Cultural. T A Queiroz Editor, São Paulo, 1993. 
ECO, Umberto Apocalípticos e Integrados. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1970. 
DUARTE, Rodrigo. Teoria Crítica da Indústria Cultural.  Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2003. 
HOHLFELDT, Antonio (org). Teorias da comunicação: conceitos, escolas e tendências. Petrópolis: Vozes, 2001. 
MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como Extensões do Homem. São Paulo: Cultrix, 1979. 
MATTELARD, Armand. História das Teorias da Comunicação. São Paulo, Loyola, 1999. 

 

Referências Bibliográficas Complementares: 

BATESON, Gregory (org). La Nueva Comunicación. Barcelona: Kairós, 1990. 
BENJAMIM, Walter. Obras escolhidas Magia e Técnica/ Arte e Política.  São Paulo. Ed. Brasiliense, 1985. 
CHAUI, M. “Arte e sociedade” e “Indústria Cultural e cultura de massa”. In: Convite à Filosofia. São Paulo: Ed.Ática, 2002, 
p.326-333.  
ECO, Umberto Obra Aberta. São Paulo: Ed. Perspectiva,1991 
GOMES, Pedro Gilberto. Tópicos da Teoria da Comunicação. São Leopoldo: Unisinos, 1995. 
LIMA, Luiz Costa. Teoria da Comunicação de Massa. Rio de Janeiro: Saga, 1969. 
MORIN, Edgar Cultura de Massas no Século XX: Necrose (vol.1). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990. 
WOLF, Mauro. Teorias das Comunicações de Massa. São Paulo: Ed. Martins Fontes,2003. 
SFEZ, Lucien. Crítica da Comunicação. São Paulo: Loyola 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 474 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

NOME DA DISCIPLINA 
 JORNALISMO IMPRESSO I     

Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA: Proporcionar uma visão geral sobre o jornalismo impresso, suas vantagens e 
desvantagens. Apresentar as teorias clássicas e os desafios do jornalismo impresso na era digital. Contextualizar os 
principais tipos de texto nos gêneros jornalísticos mais relevantes. 

 

EMENTA: O que é gênero textual. Aplicabilidade do conceito em jornalismo. O relato jornalístico, a teoria da 
narratividade e a pirâmide natural. A notícia como modelo de relato: a pirâmide invertida e a lógica do lead. As 
diferenças componenciais entre notícia e reportagem. Os demais gêneros jornalísticos informativos relevantes 
em impressos (entrevista, perfil, matéria-fria, notas etc.). 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I – HISTÓRIA DO JORNALISMO IMPRESSO 
 
1.1 De Gutenberg ao segundo clichê 
1.2 A evolução industrial, a alfabetização e o jornalismo impresso 
1.3 Evolução: jornalismo literário, panfletário e informativo 
 
Unidade II – TÉCNICAS DE REPORTAGEM PARA JORNALISMO IMPRESSO 
 
2.1  Avaliação da pauta e técnicas e pesquisa 
2.2  Apuração e informação documental 
2.3 O relacionamento com a fonte e os tipos de entrevista 
 
Unidade III – O TEXTO DO JORNALISMO IMPRESSO 
 
3.1. Os principais gêneros jornalísticos: informativo, interpretativo e opinativo 
3.2 Os tipos de lead e tipos de texto jornalísticos 
3.3. As técnicas da organização e da produção do texto jornalístico 
3.4. Regras de formação de títulos e seus derivados 

 

Referências Bibliográficas Básicas: 

ERBOLATO, Mário. Técnicas de Codificação em Jornalismo. 5ª edição, São Paulo: Ática, 1991. 
LAGE, Nilson. Estrutura da notícia. São Paulo: Ática, 1985. 
LAGE, Nilson. Linguagem Jornalística. São Paulo: Ática, 1988. 
LAGE, Nilson. Teoria e Técnica do Texto Jornalístico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
PEREIRA JUNIOR, Luiz Costa. A apuração da notícia. Rio de Janeiro (Petrópolis): Ed. Vozes, 2006. 
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Referências Bibliográficas Complementares: 

DINES, Alberto. O Papel do Jornal. São Paulo: Summus, 1986 . 
MARTINS FILHO, Eduardo Lopes. Manual de Redação e Estilo, O Estado de São Paulo. Editora Moderna:São Paulo, 
2001. 
MEDINA, Cremilda. Notícia, um produto à venda: jornalismo na sociedade urbana e  
industrial. 2ª ed. São Paulo: Summus, 1988. 
NOBLAT, Ricardo. A arte de fazer um jornal diário, de Ricardo Noblat, Editora Contexto, São Paulo, 2002. 
SODRÉ, Muniz; FERRARI, Maria Helena. Técnica de Reportagem: notas sobre a narrativa jornalística. São Paulo: 
Summus, 1986. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 471 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM CIENTÍFICA 
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Incentivar o aluno à prática da pesquisa como processo na construção do conhecimento; 
Demonstrar formatos de linguagem científica e organização do trabalho acadêmico. Introduzir conhecimentos sobre as 
configurações da pesquisa científica em comunicação no Brasil e no mundo. 

 

EMENTA: A ciência como paradigma de estruturação do conhecimento. Senso comum x senso crítico. As diferenças 
entre método e teoria. Proposições epistemológicas: o campo da comunicação como área de conhecimento das Ciências 
Sociais Aplicadas. A pesquisa em comunicação no Brasil – trajetórias. Elementos básicos de organização, padronização e 
apresentação de trabalhos científicos.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

Unidade I - O conhecimento científico 
1.1. História 
1.2. Conceitos  
1.3. Perspectivas 
 
Unidade II - Pesquisa científica 
2.1. Objetivos 
2.2. Classificação  
2.3. Métodos 
 
Unidade III – Redação e organização do trabalho científico  
3.1 Formatos de trabalhos acadêmicos: fichamento, resumo, resenha, seminário, artigo etc. 
3.2. Organização, padronização e apresentação de trabalhos científicos.  
3.3. Normas técnicas para citações e referências bibliográficas 
 
Unidade IV -  A pesquisa em comunicação no Brasil. 
4.1.Paradigmas científicos da pesquisa em comunicação  
4.2. A pesquisa em Comunicação no Brasil: trajetórias e visões científicas 
 
 

 

Referências Bibliográficas Básicas: 

ALVES, Rubem. Filosofia da Ciência. Introdução ao jogo e a suas regras. 10. ed. São Paulo: Loyola, 2005 
CARVALHO, Maria Cecília (org). Construindo o saber. Metodologia científica. Fundamentos e técnicas. Campinas: 
Papirus, 2005. 
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LAKATOS, Eva; MARCONI, Marina. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Atlas, 2007. 
LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A Construção do Saber. Manual de Metodologia da pesquisa em ciências 
humanas. Porto Alegre, Artmed; e Belo Horizonte, UFMG, 1999. 
MEDEIROS, Bosco João. Redação científica. São Paulo: Atlas, 2000. 
SANTAELLA, Lúcia. Comunicação e Pesquisa. São Paulo: Hacker Editores, 2001. 

Referências Bibliográficas Complementares: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). Normas para trabalhos acadêmicos.  
GONSALVES, Elisa. Conversas sobre Iniciação à Pesquisa Científica. Campinas: Alínea, 2002 
OLIVEIRA, Sílvio. Tratado de Metodologia Científica.  São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21.ed. São Paulo: Cortez, 2000. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 

DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 
PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 473 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

MÍDIA E DISCURSO 
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Compreender a relação existente entre discurso e a comunicação, a partir do estudo 
sistemático das teorias do discurso mais conhecidas e sua aplicabilidade no estudo do discurso da mídia.  

 

EMENTA: O que é discurso em sua dimensão social. As doutrinas científicas das Ciências Sociais formadoras do campo 
da AD. As teorias da enunciação e do discurso e sua aplicabilidade para a análise da retórica midiática. Particularidades 
do Discurso Midiático: traços componenciais.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I – O que é discurso  

1.1. O discurso em sua dimensão social 
1.2. Análise do discurso x análise do conteúdo 
1.3. Análise do Discurso aplicada às Ciências Sociais 

Unidade II – As teorias do discurso: principais correntes   
 
2.1. Antecessores do campo 
2.2. As correntes francesas 
2.3. As correntes anglo-saxãs 
2.3. A Semiótica Discursiva (Eliseo Verón) 
 
Unidade III –  O discurso da mídia   
 
3.1. Tipos de discurso midiático:categorias previstas   
3.2.  Estudo de cases: modos de analisar 

 

 

Referências Bibliográficas Básicas: 

BRANDÃO, Helena N. Introdução à análise do discurso. Campinas (SP): Unicamp, 2004. 

CARNEIRO, Agostinho Dias (org.) et al. O Discurso da Mídia. Rio de Janeiro: Oficina do Autor, 1996. 

DIJK, Teun Adrianus van. Cognição, discurso e interação. 6ª edição, São Paulo: Contexto, 2004 
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MAINGUENEAU, Dominique. Análise de Textos de Comunicação. São Paulo: Cortez, 2000. 

VERÓN, Eliseo. A produção de sentido. São Paulo: Ed. Cultrix, 1980.   

PINTO, Milton José. Comunicação e Discurso: introdução à análise de discursos. São Paulo: Hacker Editores, 1999. 

Referências Bibliográficas Complementares: 

FARACO, Carlos Alberto. Linguagem & Diálogo: as idéias lingüísticas do Círculo de Bakhtin. Curitiba (PR): Criar 
Edições, 2003. 
PAULIUKONIS, Maria Aparecida Lino. GAVAZZI, Sigrid (org.). Texto e Discurso: Mídia, Literatura e Ensino. Rio de 
Janeiro: Lucerna, 2003. 
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TERCEIRO PERÍODO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 475 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

NOME DA DISCIPLINA 
TEORIAS DA COMUNICAÇÂO II 
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA: Apontar a importância das Teorias da Comunicação em sua relação com as práticas 
comunicativas e os contextos históricos. Apresentar o contexto contemporâneo das Teorias da Comunicação 
principalmente ao que tange à Semiologia, aos Estudos Culturais e à Teoria da Recepção. A perspectiva cultural no 
contexto da América Latina no que diz respeito aos estudos das Teorias da Comunicação. 

 

EMENTA: Marcos teóricos comunicacionais na modernidade e contemporaneidade. Estudos Culturais e a importância 
da cultura como fenômeno comunicacional. Representações e significações dos acontecimentos midiáticos. Fatores de 
mediações sociais. Perspectivas sobre a recepção e o novo papel do receptor nos estudos da comunicação. 

 

 
Unidade I – ESTUDOS CULTURAIS 
 
1.1 O aspecto histórico dos estudos culturais 
1.2 Marcos teóricos (Inglaterra e Estados Unidos) 
1.3 Estudos Culturais e sua relação com os estudos de mídia 
 
Unidade II – ESTUDOS SEMIOLÓGICOS 
 
2.1 Semiologia e semiótica 
2.2 A ordem do discurso 
2.3 Roland Barthes e os sistemas de significação 
 
Unidade III – MEDIAÇÕES E ESTUDOS DE RECEPÇÃO 
 

3.1 Conceito de Mediação de Martin-Barbero 
3.2 Principais questões com a recepção  
3.3 Perspectiva contemporânea do pensamento na América Latina 

 

 

Referências Bibliográficas Básicas: 

BARBERO-MARTIN, Jesus. Dos meios às Mediações. Rio de Janeiro  
BARBERO-MARTIN, Jesus. “América Latina e os anos recentes: o estudo da recepção em comunicação social”. In: 
SOUSA, Mauro Wilton de (org).Sujeito, o lado oculto do receptor, São Paulo: ECA/ USP, 1995. 
 ESCOTEGUY, Ana Carolina. “Estudos Culturais: Uma introdução”. In: Silva, Tomaz Tadeu da (org). O que é afinal 
Estudos Culturais?. Belo Horizonte: Ed Autêntica, 2000. 
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FOUCALT, Michel.  A ordem do discurso. Aula inaugural no College de France, pronunciada em 2 de Dezembro de 1970. 
Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. Edições Loyola, São Paulo, 2004.  
HALL, Stuart. Da diáspora- Identidades e Mediações Culturais. Belo Horizonte. Humanitas/ Editora UFMG/ Unesco, 2003. 

Referências Bibliográficas Complementares: 

HOLFELDT, Antônio (org). Teorias da Comunicação: Conceitos, Escolas e Tendências.  Petrópolis:Vozes, 2001. 
KELLNER, Douglas. A Cultura da mídia. São Paulo, Edusc, 2001. 
LA TORRE, A.E.M. Gómez, “Da semiótica à Teoria das Mediações”. In: MELLO, José Marques (orgs) “Comunicação, 
cultura, mediações – o percurso intelectual de Jésus Martín-Barbero”, São Bernardo do Campo/ SP: Universidade 
Metodista, 1999. 
LIMA, Luiz Costa. Teoria da Comunicação de Massa. Rio de Janeiro: Saga, 1969. 
MATTELARD, Armand. História das Teorias da Comunicação. São Paulo, Loyola, 1999. 
WOLF, Mauro. Teorias das Comunicações de Massa. São Paulo: Ed. Martins Fontes,2003. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 478 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

NOME DA DISCIPLINA 
  JORNALÍSMO IMPRESSO II 

Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA: Apresentar ao aluno as características da opinião no jornalismo impresso. Capacitar o 
discente para produzir textos opinativos. Mostrar os caminhos da grande reportagem no jornalismo impresso atual, 
apontando as principais diferenças entre jornal e revista. Proporcionar uma análise sobre os usos da imagem no contexto 
da reportagem impressa.  

 

EMENTA: Teoria da Argumentação e opinião no jornalismo. O que caracteriza o texto opinativo jornalístico impresso e 
seus gêneros (editorial artigo, resenha, crítica, crônica, ensaio, análise). A mesclagem de planos semióticos em charges 
e caricaturas. A representação do receptor e sua expressividade em jornais e revistas. Produção de textos opinativos e 
sua adequação à estilística dos meios de comunicação. Produção de grandes reportagens. O uso da imagem (foto, arte e 
infográfico). A especialização no jornalismo impresso. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Unidade I – A OPINIÃO NO CONTEXTO DO JORNALISMO IMPRESSO 
 
1.1. Características do texto opinativo 
1.2. Os principais gêneros dentro do jornalismo de opinião 
1.3. Os planos semióticos em charges e caricaturas 
1.4. Produção de textos opinativos 
 
Unidade II – A GRANDE REPORTAGEM 
 
2.1. A pauta, a apuração e os critérios de edição 
2.2. A produção das séries de reportagem e o jornalismo de profundidade 
2.3. Reportagem narrativa e reportagem dissertativa 
2.4. Os manuais de redação 
2.5 O uso da imagem no contexto do jornalismo impresso: a arte, a foto e o infográfico 
 
 
Unidade III – PRODUÇÃO DE UMA GRANDE REPORTAGEM 
 
3.1. Produção de uma série de reportagens ou de uma grande reportagem pelos alunos. 
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Referências Bibliográficas Básicas: 

 
CASTRO, Gustavo de; GALENO, Alex. Jornalismo e literatura - a sedução da palavra. Coleção Ensaios Transversais. 
São Paulo (SP), Escrituras Editora, 2002. 
COIMBRA, Oswaldo. O texto da reportagem impressa. São Paulo: Ática, 2002. 
ERBOLATO, Mario. Técnicas de Codificação em Jornalismo. São Paulo: Ática, 2002. 
FERREIRA, Carlos Rogé. Literatura e Jornalismo práticas políticas. Coleção Ensaios de Cultura, volume 24. São Paulo 
(SP), Edusp, 2003. 
LAGE, Nilson.  A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. Rio de Janeiro: Record, 2003. 
MELO, José Marques de.Jornalismo Opinativo. Campos do Jordão (SP): Editora Mantiqueira, 2003. 

 
Referências Bibliográficas Complementares: 
 
GARCIA, Luiz (org.). Manual de Redação e Estilo - O Globo. São Paulo: Globo, 2003. 
LIMA, Alceu Amoroso. O jornalismo como gênero literário. Coleção Clássicos do Jornalismo Brasileiro. São Paulo (SP), 
Edusp, 1990. 
LIMA, Edvaldo Pereira. Páginas ampliadas - o livro-reportagem como extensão do jornalismo e da literatura. Barueri 
(SP), Editora Manole, 2004. 
SODRÉ, Muniz e FERRARI, Maria Helena. Técnica de Reportagem – Notas sobre a narrativa jornalística. São Paulo: 
Summus Editorial, 1986. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 477 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

INTRODUÇÃO À FOTOGRAFIA 
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Desenvolver a reflexão crítica e a capacitação técnica na produção e interpretação da 
linguagem fotográfica. 

 

EMENTA: Introdução ao universo da fotografia, histórico e evolução da fotografia. Contexto da câmara escura, o 
Daguerreótipo, Calótipo, Ambrótipo. A linguagem fotográfica. As diversas utilizações da imagem. Técnicas básicas da 
fotografia e a utilização de uma câmera fotográfica, lentes e filmes. A fotografia em Preto & Branco. O processo de 
revelação e ampliação. A estética e a pose fotográfica. O valor testemunhal da fotografia. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I – História e Teoria da Fotografia  

1.1. A invenção e o desenvolvimento da fotografia  
1.2. Teoria da fotografia 
1.3. A linguagem fotográfica 

Unidade II – Produção Fotográfica    
 
2.1. A câmara 
2.2. As lentes: grande-angulares, normais e teleobjetivas 
2.3. Equipamento: tripés, filtros e iluminação 
2.4. Obtenção fotográfica: composição, contraste e cores 
2.5. Fotografia química e digital 
 
Unidade III –  Interpretação da Linguagem Fotográfica 
 
3.1. A estética da imagem 
3.2. Semiótica da fotografia 
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Referências Bibliográficas Básicas: 

AUMONT, Jacques. A Imagem. Campinas: Papirus, 1993.  
BARTHES, Roland. A Câmara clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 
BUSSELLE, Michael. Tudo Sobre Fotografia. São Paulo: Pioneira, 1999. 
KUBRUSLY, Cláudio A. O que é fotografia. 4.ed. São Paulo: Brasiliense, 1983.  
TRIGO, Thales. Equipamento fotográfico. São Paulo: SENAC, 2003. 

Bibliografia complementar 

DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico. Campinas: Papirus, 1993. 
JOLI, Martine. Introdução à Análise da Imagem. Campinas: Papirus, 1998. 

 

 
 



86 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 476 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM COMUNICAÇÃO 
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Incentivar o aluno à prática da pesquisa como processo na construção do conhecimento. 
Proporcionar a realização de trabalhos de natureza científica na área da comunicação social e desenvolver um projeto 
de pesquisa em comunicação considerando as fases de elaboração, execução e preparação de relatório. 
  

 

EMENTA: A pesquisa científica (conceitos, objetivos e classificação). Estratégias e técnicas de pesquisa científica. 
Levantamento e organização de dados e base teórica. Paradigmas científicos da pesquisa em Comunicação. 
Planejamento de projeto de pesquisa em Comunicação. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I – A pesquisa científica 

1.1. Conceitos, objetivos, classificação  
1.2. Tipos de pesquisa: qualitativa e quantitativa em comunicação  

Unidade II - Paradigmas científicos da pesquisa em comunicação social  
 
2.1 Modelo funcionalista da Comunicação 
2.2 Modelo crítico dos estudos em Comunicação 
 
Unidade III - Etapas de Pesquisa 
 
3.1. Escolha do tema e definição do objeto 
3.2 Fundamentação teórica 
3.3 Seleção de métodos e técnicas 
3.4 Estrutura do projeto. 
 
 

 

Referências Bibliográficas Básicas: 

DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio. Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação. São Paulo: Atlas, 2006. 
GOLDENBERG; Mirian. A Arte de pesquisar. Como fazer pesquisa qualitativa em Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Record, 
2003. 7ª ed. 
GONSALVES, Elisa. Conversas sobre Iniciação à Pesquisa Científica. Campinas: Alínea, 2002 
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LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A Construção do Saber. Manual de Metodologia da pesquisa em Ciências Humanas. 
Porto Alegre, Artmed; e Belo Horizonte, UFMG, 1999. 
SANTAELLA, Lúcia. Comunicação e Pesquisa. São Paulo, Hacker Editores, 2001.  

Referências Bibliográficas Complementares: 

ALVES-MAZZOTTI, Alda; GEWANDSZNAJDER, Fernando. O Método nas Ciências Naturais e Sociais. Pesquisa 
qualitativa e quantitativa. São Paulo: Pioneira, 1998 
LOZANO, J. Carlos. Teoria e investigación de la comunicación de masas. Mexico, Pearson. 
LAKATOS, Eva; MARCONI, Marina. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Atlas, 2007. 
LOPES, Maria I. Vassalo. Pesquisa em Comunicação: formulação de um modelo metodológico. São Paulo, Loyola,1990 
LUNA, Sérgio. Planejamento de Pesquisa. Uma introdução. São Paulo, Educ, 1998. 

OLIVEIRA, Sílvio. Tratado de Metodologia Científica.  São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002  
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QUARTO PERÍODO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 
DISCIPLINA 

 

CÓDIGO: TH 479 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS EM COMUNICAÇÂO 
Crédito correspondente: 60 horas    

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA: Apresentar os conceitos essenciais para o entendimento da comunicação de massa. 
Discutir as implicações socioculturais dos meios de comunicação massivos e das novas tecnologias informacionais.  
Discutir os novos paradigmas estéticos da comunicação de massa. 

 

Ementa: Convergência entre comunicação e estética. Mutações estéticas contemporâneas. A passagem da modernidade 
para a pós- modernidade. A sociedade de consumo. As noções de tempo espaço na contemporaneidade. Concentração 
de produtos culturais. Sociedade do espetáculo. A nova cultura da mídia. Relevância do papel dos meios de comunicação 
no contexto sociocultural.  
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I – EM BUSCA DO CONCEITO DE MASSA 
 
1.1 Convergências entre cultura de massa e comunicação de massa 
1.2. A construção do massivo na sociedade industrial 
1.3 O desenvolvimento da comunicação e suas marcas da produção cultural 
 
Unidade II – NOVAS ESTÉTICAS DA COMUNICAÇÃO NA CONTEMPOIRANEIDADE 
 
2.1 Os meios de massa e os meios interativos 
2.2 A globalização e a  Sociedade do Espetáculo 
2.3 A cultura da mídia como amplificadora de uma estética 
 
Unidade III – CONSUMO E SOCIABILIDADE 
 
3.1. O mundo dos bens culturais  
3.2. Consumo e identidade social 
3.3 O problema da arte na contemporaneidade 
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Referências Bibliográficas Básicas: 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2001.      
BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. 10.ed. São Paulo: Brasiliense, 1996. v.1  
DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron: O mundo dos bens: para uma antropologia do Consumo. Rio de Janeiro: Editora 
da UFRJ, 2006 (1ª edição de 1978). 
CANCLINI, Nestor Garcia. Consumidores e Cidadãos. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ,2005. 
SARLO, Beatriz. Cenas da vida pós-moderna: intelectuais, arte e videocultura na Argentina. 3.ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 
2004. 

Referências Bibliográficas Complementares: 

JAMESON, Fredric. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio.. Tradução Maria Elisa Cevasco. 2. ed. São 
Paulo: Ática, 2002. 
ORTIZ, Renato. Mundialização e cultura. São Paulo: Brasiliense, 2000. 
THOMPSON, John B. Mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 1998. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 

DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 
PROGRAMA ANALÍTICO 

 
DISCIPLINA 

 

CÓDIGO: TH 482 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

PLANEJAMENTO EDITORIAL 
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA: Tratar da configuração do conteúdo da mídia impressa, destacando o papel do 
planejamento editorial, na sua relação com o texto. Apontar a relevância da edição (como etapa do “fazer jornalístico”) e o 

papel do editor para o meio impresso. Capacitar o aluno a planejar e  executar uma proposta de produto jornalístico em 

meio impresso (jornal ou revista). Discutir as implicações socioculturais dos meios de comunicação massivos e das novas 
tecnologias informacionais. Discutir os novos paradigmas estéticos da comunicação de massa. 

 

EMENTA: As características dos meios impressos como veículos de informação: história e funções jornalísticas. A 
segmentação e a importância do público-alvo. Os componentes de jornais e revistas como produtos editoriais. O texto 
jornalístico em jornal/ revista e os modelos das mensagens escritas. A elaboração do projeto-editorial. Funções de um 
editor.. Planejamento da edição em jornalismo impresso. Normas e critérios editoriais. Termos-chave (jargões) 
importantes em edição As interferências nos formatos editoriais da mídia impressa e as influências para a manufatura e 
conteúdo das publicações. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I – Meios impressos: jornais e revistas 
 

1.1. Mercado editorial nacional e internacional de jornais e revistas: histórico   

1.2. Posicionamento e representação dos produtos impressos contemporâneos 
1.3 Diferenças de organização e linguagem em ambos os suportes 
1.4. Tipos e tamanhos de publicações impressas  

Unidade II – A edição para impresso 
 
2.1. Setores fundamentais no funcionamento da empresa jornalística: redação e gráfica   
2.2. O editor e suas funções: a organização da informação jornalística  

Unidade III – O diagrama como unidade mínima da edição  
 
3.1. O diagrama e os seus elementos constituitivos 
3.2. Organização, seleção, angulação e hierarquia das informações 
3.3. Recursos de edição do impresso (olhos, boxes, fotografías, entretítulos, legendas, etc.) 
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Unidade IV –  O projeto editorial como produto  

4.1. Etapas da confecção de um projeto editorial 
4.2. Projetos práticos 

 

 

Bibliográficas Básicas: 

AMARAL, Luiz. Técnica de Jornal e Periódico. 4.ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978.  
COIMBRA, Oswaldo. Texto da reportagem impressa: um curso sobre sua estrutura. São Paulo: Ática, 1993. 
FELIPPI, Ângela; SOSTER, Demétrio de Azeredo, PICCININ, Fabiana (Organizadores). Edição em Jornalismo: ensino, 
teoria e prática. Santa Cruz do Sul (RS): Editora da UNISC, 2006. 
PEREIRA JÚNIOR, Luis Costa. Guia para a edição jornalística. Petrópolis (RJ): Vozes, 2006. 
LOPES, Dirceu Fernandes (Org.). Edição em jornalismo impresso. São Paulo: Edicon, 1998. 

Bibliográfica Complementar: 

DINES, Alberto. O Papel do Jornal. São Paulo: Summus, 1986. 
ERBOLATO, Mário. Técnicas de Codificação em Jornalismo. 5ª edição, São Paulo: Ática, 1991. 
LAGE, Nilson. A reportagem - Teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística,. Rio de Janeiro: Record, 2001.  
LAGE, Nilson. Linguagem Jornalística. São Paulo: Ática, 1988. 
LAGE, Nilson. Teoria e Técnica do Texto Jornalístico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 

DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 
PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 480 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

TEORIAS DO JORNALISMO 
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Aprofundar o estudo dos preceitos teóricos basilares em torno do jornalismo como campo 
de conhecimento.  

 

EMENTA: O papel histórico do jornalismo: entendendo seu lugar social. Discussões sobre imparcialidade, objetividade, 
subjetividade e verdade aplicadas ao jornalismo. Reflexões sobre as teorias da notícia e o fazer jornalístico. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I – O “ethos” da profissão 

1.1.Sobre ser jornalista: construção histórica e cultural 
1.2.O desenvolvimento do ensino universitário em jornalismo 

Unidade II - Mitos fundacionais do jornalismo: deslocamentos  

2.1. A verdade (como categoría ontológica) x verossimilhança (como categoría empírica) 
2.2.A questão da imparcialidade, isenção e neutralidade  
2.3. A objetividade como um componencial da retórica jornalística  

Unidade III – As Teorias do Jornalismo  

3.1. A Teoria do Espelho 
3.2. A Teoria da Ação Pessoal (ou Gatekepper) 
3.3. A Teoria da Ação Política 
3.4.A Teoria Organizacional  
3.5. A Teoria Interacionista (Newsmaking) 
3.6. As Teorias Construcionistas  
3.7. Visões e teorías de vanguarda 
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Referências Bibliográficas Básicas: 

TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo (volume I): por que as notícias são como são. Florianópolis: Insular, 2ª edição, 
2005. 
TRAQUINA,Nelson. Estudos do jornalismo no Século XX. São Leopoldo (RS): Unisinos, 2001. 
NEVÉU, Erick. Sociologia do Jornalismo. São Paulo: Loyola, 2006. 
KUNCZIK, Michael. Conceitos de Jornalismo: Norte e Sul. São Paulo: Edusp, 2002. 

PENA, Felipe.Teoria do Jornalismo. São Paulo: Contexto, 2006. 
 
 Referências Bibliográficas Complementares: 
 

CHAPARRO, Manoel Carlos. Pragmática do Jornalismo: buscas práticas para uma teoria da ação jornalística.  São 
Paulo: Summus, 1993. 

MELO, José Marques de. Teoria do Jornalismo: identidades brasileiras. São Paulo: Paulus, 2006. 

BERGER, P.; LUCKMAN, T. A Construção Social da Realidade. Vozes: Petrópolis, 1994.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 483 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

FOTOJORNALISMO 
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Proporcionar o entendimento da linguagem fotojornalística. Estimular a reflexão sobre os 
produtos fotográficos no jornalismo. Capacitar o aluno a produzir projetos em fotojornalismo. 

 

EMENTA: As principais escolas da fotografia jornalística no mundo. A função da fotografia no jornal e na revista. 
Relacionamento do repórter fotográfico com o fato e o veículo. Domínio dos recursos técnicos de registro fotográfico na 
comunicação. A união entre foto e texto. O uso e a exploração da imagem. As técnicas de captação de imagens, a 
fotografia digital e a edição eletrônica de foto. Pauta e execução de reportagem fotográfica. As potencialidades da 
fotografia digital. Tratamento de imagem. Filtros e efeitos especiais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I – Fotografia e Jornalismo  

1.1. Escolas de fotografia jornalística 
1.2. Fotografia em jornais e revistas 
1.3. O fotógrafo e o fato jornalístico 

Unidade II – Técnica Fotográfica Jornalística   
 
2.1. Equipamentos e Técnicas: lentes e filtros 
2.2. Escrevendo com a luz: iluminação ambiente e uso do flash 
2.3. A reportagem fotográfica 
 
Unidade III – Acabamento e Pós-produção de Fotografias 
 
3.1. Fotografia digital e edição eletrônica de imagens 
3.2. Tratamento de imagens e efeitos especiais 
 

 

Referências Bibliográficas Básicas: 

CARTIER-BRESSON, Henri. Photographe. [S.l.]: Delpire, 1999. 
COLLIER, John. Antropologia visual: a fotografia como método de pesquisa. São Paulo: EPU-SP, 1997.  
FREUND, Gisele. Fotografia e sociedade. 2. ed. Lisboa: Vega, 1995. (Coleccao Comunicacao & Linguagens). 
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SALGADO, Sebastiao. Exodos. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
SOUSA, Jorge Pedro. Uma história crítica do fotojornalismo ocidental. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2000. 

Referências Bibliográficas Complementares: 

DUBOIS, Philippe. O Ato fotográfico e outros ensaios. Traduzido por Marina Appenzeller. 9. ed. Campinas: Papirus, 2006. 
FREEMAN, Michael. Grande manual da fotografia. Traduzido por Mario B Nogueira. 1. ed. Lisboa: Dinalivro, 1993. 
HEDGECOE, John. Manual do fotógrafo. São Paulo: Martins Fontes, 1991.  
PERSICHETTI, Simonetta. Imagens da fotografia brasileira. São Paulo: Estação Liberdade/ Editora SENAC, 2000. v. 1-2.  
SALGADO, Sebastiao. Outras Americas. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 

DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 
PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 481 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA 
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Organização, uniformização e estruturação das peças impressas e as aplicações da 
editoração eletrônica, a partir de conhecimento basilar sobre os softwares utilizados para processamento (diagramação/ 
publicação) da informação jornalística. 

 

EMENTA: A editoração eletrônica no mercado de trabalho jornalístico: tendências. Princípios de boa disposição gráfico-
editorial. Softwares de processamento de texto e de editoração. Manipulação de arquivos de imagem e de texto. Noções 
de diagramação. Ilustrações, tipografia, medidas gráficas, cores e formatos. A composição e a impressão.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I – Mercado de jornalismo e editoração: atualizações  

1.1. O profissional mutlimídia e as novas funções do jornalismo 
1.2. Os processos de digitalização e tratamento da informação jornalística na contemporaneidade 

Unidade II – Noções de diagramação 
 
2.1. Elementos editoriais e gráficos – em foco a legibilidade e leiturabildade 
2.2. Alinhamento, contraste, repetição, proximidade: pontos de atenção 
2.3. Principais conceitos de diagramação: disposição espacial e hierárquica de títulos, subtítulos, textos, 

olhos, legendas, citações, gráficos e imagens 

Unidade III – Softwares de planejamento de texto e editoração    
 
3.1. Softwares de tratamento de imagem 
3.2. Softwares de diagramação 

Unidade IV – A composição e a impressão 
 
4.1. Sistemas de composição, impressão e pré-impressão. 
4.2. Principais insumos, mídias e recursos da indústria gráfica (tintas, papéis, fotolito, chapas de impressão, 
acabamento, etc.). 
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Referências Bibliográficas Básicas 

BAER, L. Produção Gráfica. São Paulo: Senac, 1999. 
COLLARO, A. C. Projeto Gráfico – Teoria e Prática. São Paulo: Summus Editorial, 2000. 
GOMES FILHO, J. Gestalt do Objeto – Sistema de Leitura Visual da Forma. São Paulo: Escrituras Editora, 2000. 
HURLBURT, A. Layout: o design da página impressa. São Paulo: Nobel, 1986. 
SILVA, R. S. Diagramação – O Planejamento Visual Gráfico na Comunicação Impressa. São Paulo: Summus Editorial, 
1985. 
WILLIAMS, R. Design para quem não é designer. Noções básicas de planejamento visual. São Paulo: Callis, 1995. 

Referências Bibliográficas Complementares 

ARAÚJO, Emanuel. A construção do livro: princípios da técnica de editoração. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; Brasília: 
INL, 1986.  
KNICHALA, Catarina. Editoração: técnica da apresentação do livro. Rio de Janeiro: Presença; Brasília: INL, 1981.  
PARKER, Roger. Desktop publishing & design para leigos. São Paulo: Berkeley, 1995. 
RIBEIRO, Milton. Planejamento visual gráfico. 3. ed. Brasília: Linha, 1993. 
ROBREDO, Jaime. Manual de editoração. 2. ed. Brasília: ABDF, 1988.  
SILVA, Rafael S. Diagramação: o planejamento visual gráfico na comunicação impressa. São Paulo: Summus, 1985.  
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QUINTO PERÍODO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 
DISCIPLINA 

 

CÓDIGO: TH 484 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

POLÍTICA E COMUNICAÇÃO   
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Relacionar as questões entre ética, política e comunicação, com destaque para as 
formulações contemporâneas; Identificar a formação das redes de poder e da política na esfera dos meios de 
comunicação . Contextualizar o papel dos meios de comunicação na sociedade contemporânea. 

 

EMENTA: A formação do pensamento político. Relações entre comunicação, Estado e poder. Comunicação de massa 
e relações de poder.  Estudos sobre as configurações do poder na sociedade midiática. Transformações e 
configurações do poder na sociedade midiática. As novas relações estruturantes dos espaços públicos midiatizados.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I - AS ORIGENS DAS IDÉIAS POLÍTICAS 
1.1 Gênese do pensamento político 
1.2 Formação da cidade grega e suas reverberações 
1.3 O processo de industrialização e a formação do Estado 
 
Unidade II – POLÍTICA DA COMUNICAÇÂO E PODER 
2.1 Noção de poder  
2.2. Da sociedade industrial à de serviços: 
2.2.1 A sociedade disciplinar 
2.2.2 Sociedade de controle 
2.3.4 Sociedade de mídia 
 
Unidade III – O PODER NA SOCIEDADE DE MÌDIA 
3.1. Espaço público, opinião pública e comunicação pública 
3.2 Os media como atores políticos 
3.3. Os media e os novos espaços públicos 
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Referências Bibliográficas Básicas: 

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa: DIFEL, 1991 
CHATELET, François. História das Idéias Políticas. Rio de Janeiro. ZAHAR,1985. 
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1985. 
MORAES, Denis (Org), Sociedade midiatizada. Rio de Janeiro: Mauad, 2006. 
THOMPSON, John B. Mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 1998. 

Referências Bibliográficas Complementares: 

GORZ, André. Imaterial: conhecimento, valor e capital. São Paulo: Annablume, 2005. 
SENNETT, Richard. Corrosão do caráter. 9. ed. Rio de Janeiro: Record, 2005. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 485 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

RADIOJORNALISMO I   
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Capacitar o aluno a compreender a lógica do processo noticioso no rádio, desde a criação 
da pauta até a edição. Possibilitar o discente a conhecer e usar as ferramentas adequadas para a produção de matérias 
e reportagens a serem veiculadas no rádio. 

 

EMENTA: A evolução do rádio como veículo de comunicação na sociedade contemporânea. Introdução à linguagem 
jornalística para o rádio. A importância da entrevista para o radiojornalismo. Técnicas de produção de matérias e 
reportagens para o rádio. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I – A história do rádio 

1.1 O surgimento e o desenvolvimento do rádio no século XX 
1.2 O rádio como veículo e o radiojornalismo 
1.3 Tendências do radiojornalismo contemporâneo 

Unidade II – A notícia no rádio 

2.1.O conceito de notícia na mídia sonora 
2.2. A construção da pauta rotineira e da pauta especial 
2.3.  Série de reportagens 
 
Unidade III – A linguagem jornalística no rádio 
 
3.1.  A construção do lead, técnicas de redação e de edição 
3.2. A entrevista no contexto radiofônico 
3.3. Análise de matérias e reportagens premiadas 
3.4. Produção de matérias 

 

Referências Bibliográficas Básicas: 

BARBEIRO, Heródoto & LIMA, Paulo R. de. Manual de Radiojornalismo, Produção, Ética e Internet. Rio de Janeiro: 
Campus, 2001. 
FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio – o veículo, a história e a técnica. Porto Alegre: Editora Sagra-Luzzatto, 2000. 
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MCLEISH, Robert. Produção de Rádio. São Paulo: Summus, 2001. 
PRADO, Magaly. Produção de Rádio: um manual prático. Rio de Janeiro, Elsevier, 2006. 
JUNG, Milton. Introdução ao jornalismo de rádio. São Paulo: Editora Contexto, 2004. 
 

Referências Bibliográficas Complementares: 

MOREIRA, Sonia Virgínia. Rádio em transição: tecnologias e leis nos Estados Unidos e 
no Brasil. Rio de Janeiro: Mil Palavras, 2002. 
SOARES, Edileuza A Bola no Ar: o rádio esportivo em São Paulo. São Paulo: Summus, 1994. 
.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 486 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

TELEJORNALISMO I   
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Conceituar a linguagem televisiva e a relação texto-imagem. Apontar as características 
dominantes no texto telejornalístico: coloquialidade, ritmo, objetividade. Identificar e analisar os gêneros jornalísticos na 
televisão. 

 

EMENTA: A informação na TV. Conceitos e características do jornalismo televisivo. Abordagem dos modelos 
brasileiros e estrangeiros de telejornais. A produção jornalística na TV aberta e segmentada. Os formatos e linguagem 
do texto para a TV. Elementos técnicos da produção (ilha de edição, estúdios, equipamentos etc).  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I –  A linguagem da televisão 
1.1. A informação na televisão 
1.2. Características específicas do telejornalismo 
1.3 A televisão na web. 

Unidade II – Modelos de telejornalismo 
2.1. Telejornalismo nos EUA e Europa: características 
2.2. Telejornalismo no Brasil: história e características 
 
Unidade III –  O texto jornalístico na TV   
3.1. Gêneros jornalísticos e formatos 
3.2. Tipos de programas telejornalísticos  
3.3. Elementos técnicos da produção 

 

 

Referências Bibliográficas Básicas: 

BARBEIRO, Heródoto e LIMA, Paulo Rodolfo. Manual de Telejornalismo. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 
MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. São Paulo: Editora Senac, 2000. 
PATERNOSTRO, Vera Íris. O texto na TV: manual de Telejornalismo. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999. 
PEREIRA Jr., Luiz Costa (org). A vida com a TV: o poder da televisão no cotidiano. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 
2002.  
REZENDE, Guilherme Jorge. Telejornalismo no Brasil: um perfil editorial. São Paulo: Summus, 2000. 
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Referências Bibliográficas Complementares: 

BOURDIEU. Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997 
BRASIL, Antônio; ARNT, Héris. Telejornalismo on-line em debate. Rio de Janeiro: e-papers, 2002 
BUCCI, Eugenio; KEHL, Maria Rita. (orgs). A TV aos 50. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000 
TRAMONTINA, Carlos. Entrevista arte e as histórias dos maiores entrevistadores. Rio de Janeiro: Globo, 1996. 
TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo: porque as notícias são como são. Florianópolis: Insular, 2005. 
VIZEU, Alfredo. O lado oculto do Telejornalismo. Florianópolis: Calandra, 2005. 
.  
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SEXTO PERÍODO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 
DISCIPLINA 

 

CÓDIGO: TH 488 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

RADIOJORNALISMO II 
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Aprofundar os conceitos de radiojornalismo em áreas especializadas. Capacitar os alunos a 
produzir programas jornalísticos em diversos formatos. Preparar os discentes para os novos espaços e usos do som nas 
mídias tradicional e digital. 

 

EMENTA: Técnicas de construção de programas radiofônicos, linguagem sonora e linguagem falada, a construção de 
imagens sonoras, análise e estruturação de radiojornal, radiorevista, reportagem especial, debates, transmissão ao vivo. 
O rádio e sua interface com as redes digitais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
Unidade I – PROGRAMAS JORNALÍSTICOS 

1.1 Programas de notícias variadas e de notícias especializadas 
1.2 Programas de entrevistas 
1.3 As rádios all news 
 
Unidade II – RÁDIO: NOTÍCIA E ENTRETENIMENTO 

2.1 Os usos do som: combinação de texto, voz, música e efeitos sonoros 
2.2. Os programas de variedade e o jornalismo de serviço 
2.3. Informação, entretenimento e espetacularização 
 
Unidade III – OS FORMATOS JORNALÍSTICOS NO RÁDIO 

3.1. A construção de imagens sonoras 
3.2. Radiorrevista, debate, mesa redonda, boletim, reportagem especial, transmissão ao vivo 
3.3. O rádio e a interface com as redes digitais 

 

 

Referências Bibliográficas Básicas: 

DEL BIANCO, Nélia R. MOREIRA, Sônia Virgínia, Rádio no Brasil, Tendências e Perspectivas. Brasília: UNB, 1999.  
CÉSAR, Cyro. Rádio: A mídia da emoção. São Paulo: Summus, 2005. 
ORTIZ. M. A, MARCHAMALO, J. Técnicas de comunicação pelo rádio. A prática radiofônica. São Paulo. Ed. Loyola, 2005. 
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PARADA, Marcelo. Rádio: 24 horas de jornalismo. São Paulo: Panda Books, 2000. 
SOARES, Edileuza. A Bola no Ar: o rádio esportivo em São Paulo. São Paulo: Summus, 1994. 

Referências Bibliográficas Complementares: 

MEDINA, Cremilda. Entrevista - o diálogo possível. São Paulo: Ática, 2000.  
PORCHAT, Maria Elisa. Manual de Radiojornalismo Jovem Pan. São Paulo: Ática, 1995. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 490 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

TELEJORNALISMO II  
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Desenvolver capacitação técnica e crítica para processos de pauta, produção, redação e 
edição de reportagens especiais e programas jornalísticos para a televisão.  

 

EMENTA: Produção, redação e edição de diversos tipos de textos em telejornais. Planejamento e apresentação de 
telejornais. Comportamento do repórter diante da câmera: postura, fala e movimentos. Experimentação de formatos 
jornalísticos. Produção e apresentação de um telejornal.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I – Revisão dos formatos noticiosos no telejornalismo 

1.1 Boletins 
1.2 Reportagens 
1.3 Telejornais 

Unidade II – Etapas de planejamento  e apresentação de um telejornal 

2.1 Pauta 
2.2 Pesquisa e Reportagem 
2.3 Redação e Edição 
2.4 Apresentação 

Unidade III – Prática de elaboração de um telejornal experimental  

3.1 Produção 
3.2 Finalização 
 

 

Referências Bibliográficas Básicas: 

BARBEIRO, Heródoto e LIMA, Paulo Rodolfo. Manual de Telejornalismo. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 
PATERNOSTRO, Vera Íris. O texto na TV: manual de Telejornalismo. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999. 
REZENDE, Guilherme Jorge. Telejornalismo no Brasil: um perfil editorial. São Paulo: Summus, 2000. 
SQUIRRA, Sebastião. Aprender Telejornalismo. São Paulo: Brasiliense, 1993. 
TRAMONTINA, Carlos. Entrevista arte e as histórias dos maiores entrevistadores. Rio de Janeiro, Globo, 1996. 
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Referências Bibliográficas Complementares: 

BISTANE, Luciana & BACELLAR, Luciane. Jornalismo na TV, São Paulo: Contexto, 2005  
BITTENCOURT, Luís Carlos. Manual de Telejornalismo. Rio de Janeiro: Editora UFRJ,1993 
MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. São Paulo: Editora Senac, 2000 
MACIEL, Pedro. Jornalismo de Televisão. Porto Alegre: SAGRA/DC/LUZATO, 1995 
PEREIRA Jr., Luiz Costa (org). A vida com a TV: o poder da televisão no cotidiano. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 
2002, 

PRADO, F. Ponto eletrônico: dicas para fazer telejornalismo com qualidade. São Paulo: Publisher do Brasil, 1996. 
SQUIRRA, Sebastião. Boris Casoy: o âncora do telejornalismo brasileiro. Petrópolis: Vozes, 1993 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 489 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

WEBJORNALISMO I 
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Apresentar características do jornalismo para web, analisar e demonstrar o uso dos 
recursos e ferramentas empregadas no jornalismo on-line. Introduzir a redação de textos com narrativas hipertextuais, 
apropriados ao meio. 

 

EMENTA: Características gerais do webjornalismo. As rotinas do trabalho jornalístico para a web. Análise e uso de 
diferentes recursos na produção jornalística (bancos de dados, redes sociais, convergência de mídias etc) na web. 
Produção e redação de textos jornalísticos para a web. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I – Características do jornalismo na web 

1.1.História do webjornalismo no Brasil e no mundo. 
1.2.Características gerais do texto, das rotinas de trabalho e integração de redações. 
1.3.Questões éticas e tendências no webjornalismo. 

Unidade II – Estilos de produção de texto no webjornalismo 
 
2.1. Análises dos estilos da produção de notícias na web 
2.2. Orientações gerais para a produção de informações jornalísticas na web 
2.3. Usos da hipermídia, redes sociais, bancos de dados etc  
 
Unidade III – Redação de texto jornalístico para a web 
 
3.1. Os gêneros jornalísticos na web 
3.2. Produção, pesquisa e apuração 
3.3. Redação e edição de texto jornalístico  

 

 

Referências Bibliográficas Básicas: 

FERRARI, PolIyana. Jornalismo digital. São Paulo: Contexto, 2003. 
FOSCHINI, Ana Carmen. TADDEI, Roberto. Jormalismo cidadão. Você faz a notícia. Disponível em 
http://www.anacarmen.com/download/conquiste-a-rede/Conquiste_a_Rede_Jornalismo_Cidadao.pdf 
MACHADO, Elias; PALACIOS, Marcos (Org.).  Modelos  de  Jornalismo  Digital. Salvador: Edições GJOL, Calandra, 2003. 

http://www.anacarmen.com/download/conquiste-a-rede/Conquiste_a_Rede_Jornalismo_Cidadao.pdf
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MACHADO, Elias. O ciberespaço como fonte para jornalistas. Salvador: Calandra, 2003. 
WARD, Mark. Jornalismo online. São Paulo: Roca, 2007. 

Referências Bibliográficas Complementares: 

BRIGGS, Mark. Jornalismo 2.0. Knigth Center for Journalism in the Américas. (em pdf) 

FOSCHINI, Ana Carmen. TADDEI, Roberto. Podcast. Disponível em  http://www.anacarmen.com/download/conquiste-a-
rede/Conquiste_a_Rede_Podcast.pdf 

PINHO, J.B. Jornalismo na Internet. São Paulo: Summus, 2003. 
RODRIGUES, Bruno. Webwriting – pensando o texto para a mídia digital. São Paulo: Berkeley, 2001. 

 
 

 
 
 

 
 



110 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 487 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

COMUNICAÇÃO E CIDADANIA 
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Oferecer análise crítica da atuação jornalística e do papel dos meios de comunicação na 
sociedade. Estimular as discussões que giram em torno das práticas alternativas e novas linguagens em comunicação. 

 

EMENTA: Processos de construção da cidadania. O papel das mídias locais, regionais e globais. Democratização dos 
meios de comunicação. Comunicação Comunitária e Movimentos Sociais. Dependência e independência dos meios. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
Unidade I – Modernidade e Globalização 
 
1.1. Práticas comunicativas locais, regional, globais 
1.2. Democratização da comunicação 
1.3 O papel das mídias na sociedade: Estado e Sociedade Civil 
 
Unidade II - Formas de controle social da comunicação 
 
2.1 A legislação das mídias: limites 
2.2. Comunicação e Educação 
2.3 Leituras críticas da mídia 
 
Unidade III – Representações e Midia 
 
3.1 Relações entre mercados, empresas e comunidades 
3.2 Representações das comunidades pela grande mídia 

 
 

 

Referências Bibliográficas Básicas: 
 
BERGER, C. A comunicação emergente: popular e| ou alternativo no Brasil. São Paulo. Summus – 1989. 
GUARESCHI, P. Mídia Educação e Cidadania. Rio de Janeiro. Editora Vozes.2005 
GOHN, Glória Maria. Teoria dos Movimentos Sociais. São Paulo, Editora Loyola, 1997. 
MARSHALL, T. H. Cidadania, Classe Social e Status. São Paulo: Zahar. 
PERUZZO, Cicília M. Krohling (Org.). Vozes Cidadãs: Aspectos Teóricos e Análises de Experiências de Comunicação 
Popular e Sindical na América Latina. São Paulo:Angellara Editora, 2004. 
SANTOS, Cristiano. PAIVA, Raquel (orgs.). Comunidade e contra-hegemonia: rotas de comunicação alternativa. Rio 
de Janeiro: Mauad, 2008. 
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Referências Bibliográficas Complementares: 
 
THOMPSON, J. (Capítulo 2)."A mídia e o desenvolvimento das sociedades modernas". In: A Mídia e a Modernidade, pp. 
47-76). Petrópolis: Vozes, 2001. 
MELO, José Marques de. Imprensa comunitária no Brasil: Comunicação & Sociedade.São Bernardo do Campo, nº 2, 1979. 
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SÉTIMO PERÍODO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 493 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Proporcionar um panorama das atividades do assessor de comunicação. Apresentar as 
principais técnicas de assessoria de comunicação e os desafios da área. A assessoria de comunicação no contexto da 
comunicação empresarial. Orientar a formatação de textos jornalísticos característicos da assessoria de comunicação. 

 

EMENTA: O que é a atividade de assessoria de comunicação. O relacionamento do assessor com as empresas 
jornalísticas e a questão ética. Os objetivos e a dinâmica de funcionamento de uma agência de assessoria de imprensa. 
As diferenças entre assessoria de comunicação e jornalismo, relações públicas, marketing, publicidade e propaganda e 
a análise destas formas no contexto da comunicação empresarial. A elaboração de um briefing, um serviço de clipping e 
a confecção de um mailing list. O uso das novas tecnologias. O assessor como facilitador da comunicação entre a 
empresa (ou pessoa física) os veículos e a comunidade. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
Unidade I – O QUE É ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
 
1.1 Conceitos: especialização, jornalismo empresarial, relações públicas, comunicação empresarial 
1.2 Origem e evolução nos EUA e no Brasil 
1.3 A migração dos profissionais de jornalismo das redações para as empresas 
1.4 Estrutura e funcionamento de uma assessoria de imprensa 
1.5 As responsabilidades do assessor e sua conduta profissional 
1.6 A assessoria de imprensa no contexto da comunicação empresarial 
 
Unidade II – ATIVIDADES  
 
2.1 Definição de todos os públicos da empresa/ assessorado e o estabelecimento de formas eficazes de 
comunicação com eles 
2.2.  Planejamento, redação, edição e distribuição de produtos jornalísticos da empresa / assessorado, tanto 
impressos como eletrônicos ou digitais 
 
Unidade III – PRODUTOS 
 
3.1. Elaboração de produtos como clippings, sinopses e análises. 
3.2 Atuação no gerenciamento de crises com a opinião pública, media training, preparação de press-releases 
3.3 Preparação de eventos em geral e específicos para jornalistas e apoio na condução de entrevistas individuais 
e coletivas 
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3.4. Preparação de relatórios de avaliação de resultados. 

 

Referências Bibliográficas Básicas: 

CHINEM, Rivado. Assessoria de imprensa: como fazer. São Paulo: Summus, 2003. 
DUARTE, Jorge (org.). Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia. São Paulo: Atlas, 2002. 
KOPPLIN, Elisa, FERRARETTO, Luiz Artur. Assessoria de Imprensa: teoria e prática. 4ª ed. Porto Alegre: Sagra, 
2001. 
MAFFEI, Maristela. Assessoria de Imprensa. Como se relacionar com a mídia. São Paulo: Contexo, 2004. 
SOBREIRA, Geraldo. Manual da Fonte: como lidar com os jornalistas. 2a ed. São Paulo: Geração Editorial, 2002. 

 Referências Bibliográficas Complementares: 

FENAJ. Manual de assessoria de imprensa. São Paulo: Fenaj, 1999. 
LOPES, Mariline. Quem tem medo de ser notícia? Editora Makron Books. São Paulo: 2000. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 494 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

JORNALISMO ESPECIALIZADO 
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Explorar o fenômeno da segmentação do mercado de jornalismo e as suas diversas 
ramificações e especialidades. Abordar os tipos de jornalismo especializado, em sua dimensão editorial, cultural, 
histórica e política.  

 

EMENTA: Visão teórico-prática do jornalismo nas editorias específicas: política, economia, polícia, cidades, cultura, 
esportes, opinião etc. Tipos e correntes do jornalismo a partir de suas diferentes ramificações. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I – Tipos de Jornalismo por especialização editorial  

1.1. Jornalismo local 
1.2. Jornalismo policial 
 1.3. Jornalismo científico 
 1.4.  Jornalismo político 
 1.5. Jornalismo econômico 
 1.6. Jornalismo cultural 
 1.7.Jornalismo esportivo 
 1.8. Jornalismo ambiental (ecológico) 
 1.9.Jornalismo de moda 
1.10. Jornalismo de serviços 

Unidade II – Tipos de jornalismo por denominações de vanguarda   
 
2.1. Jornalismo de comportamento 
2.2. Jornalismo de entretenimento 
2.3. Jornalismo cívico (ou público) 
2.4. Jornalismo literário  
2.5. Jornalismo cidadão 

 
Unidade III –  Os tipos de jornalismo e as especializações vocacionais 
 
3.1. Jornalismo da “grande imprensa” 
3.2. Jornalismo empresarial/ organizacional/ corporativo 
3.3. Jornalismo alternativo  
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Referências Bibliográficas Básicas: 

ERBOLATO, Mário. Jornalismo Especializado: emissão de textos no jornalismo impresso. São Paulo, Atlas, 1981.   
KOVACH, Bill; RESENSTIEL, Tom. Elementos do jornalismo. São Paulo: Geração Editorial, 2003.  
KUNCZIK, Michael. Conceitos de Jornalismo: Norte e Sul. São Paulo: Edusp, 2002. 
MELO, José Marques de. Teoria do Jornalismo: identidades brasileiras. São Paulo: Paulus, 2006. 
NEVÉU, Erick. Sociologia do Jornalismo. São Paulo: Loyola, 2006. 
 

 Referências Bibliográficas Complementares: 

 
ARBEX JR., José. Showrnalismo: a notícia como espetáculo. São Paulo. Casa Amarela, 2001.  
BASILE, Sidnei. Elementos de Jornalismo Econômico. São Paulo,  Negócio Editora, 2002.  
BURKET, Warren. Jornalismo Científico. São Paulo, Forense Universitária, 1990.  
COELHO, Paulo Vinícius. Jornalismo Esportivo. São Paulo, Contexto, 2003.  
KUCINSKI, Bernardo. Jornalismo Econômico. São Paulo, EDUSP, 1996.  
LAGE, Nilson. A Reportagem - teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. Rio de Janeiro, Record, 2001.  
MARTINS, Franklin. Jornalismo Político. São Paulo: Contexto, 2005. 
OLIVEIRA, Fabiola de. Jornalismo Científico. São Paulo, Contexto, 2002.  
REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do. Jornalismo Empresarial: teoria e prática. São Paulo, Summus, 1984. 
PIZA, Daniel. Jornalismo cultural. São Paulo: Contexto, 2004. 
ZILBERMAN, Regina. Jornalismo Cultural. Florianópolis: FCC Edições, 2002. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 491 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

WEBJORNALISMO II 
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Orientar a prática da produção, pesquisa e elaboração de textos jornalísticos para a web. 
Produzir um webjornal experimental. 

 

EMENTA: Redação e edição jornalística para o meio online. Produção de um webjornal, considerando as etapas da 
rotina jornalística. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I – Redação e edição para a web  

1.1.Os gêneros jornalísticos na web 
1.2.Regras de produção de textos jornalísticos 
1.3.Pauta, apuração, redação, edição, recurso possíveis na redação 

Unidade II – Elaboração de um webjornal 
 
2.1. Pauta e pesquisa 
2.2. Redação e edição 

Unidade III – veiculação de um webjornal    
 
3.1 Editoração e planejamento gráfico 
3.2 Veiculação e avaliação dos recursos 

 

 

Referências Bibliográficas Básicas: 

FERRARI, PolIyana. Jornalismo digital. São Paulo: Contexto, 2003. 
FOSCHINI, Ana Carmen. TADDEI, Roberto. Jormalismo cidadão. Você faz a notícia. Disponível em 
http://www.anacarmen.com/download/conquiste-a-rede/Conquiste_a_Rede_Jornalismo_Cidadao.pdf 
MACHADO, Elias; PALACIOS, Marcos (Org.).  Modelos  de  Jornalismo  Digital. Salvador: Edições GJOL, Calandra, 2003. 

MACHADO, Elias. O ciberespaço como fonte para jornalistas. Salvador: Calandra, 2003. 
WARD, Mark. Jornalismo online. São Paulo: Roca, 2007. 

http://www.anacarmen.com/download/conquiste-a-rede/Conquiste_a_Rede_Jornalismo_Cidadao.pdf
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Referências Bibliográficas Complementares: 

BRIGGS, Mark. Jornalismo 2.0. Knigth Center for Journalism in the Américas. (em pdf) 

FOSCHINI, Ana Carmen. TADDEI, Roberto. Podcast. Disponível em  http://www.anacarmen.com/download/conquiste-a-
rede/Conquiste_a_Rede_Podcast.pdf 

PINHO, J.B. Jornalismo na Internet. São Paulo: Summus, 2003. 
RODRIGUES, Bruno. Webwriting – pensando o texto para a mídia digital. São Paulo: Berkeley, 2001. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 492 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

TCC I   
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Desenvolver, a partir da concepção, planejamento e apresentação de um projeto de 
pesquisa científica, competências teóricas, metodológicas e analíticas da pesquisa em comunicação social. 

 

EMENTA: Concepção de um projeto de pesquisa em comunicação social. Planejamento de atividades de pesquisa 
científica. Definição de problema, método, referencial teórico e análise preliminar. Apresentação final de projeto de 
pesquisa. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I – Concepção do Projeto Experimental  

1.1.Projetos de pesquisa científica 
1.2.Definição de problema de pesquisa, justificativa e objetivos 

Unidade II – Elaboração de Projeto Experimental   
 
2.1. Etapas de um projeto de pesquisa 
2.2. Elaboração de referencial teórico 
2.3. Definição de aparato metodológico: instrumentos de coleta, sistematização e análise de dados 
 
Unidade III – Finalização e Apresentação de Projeto Experimental 
 
3.1. Coleta de dados preliminares para projeto de pesquisa  
3.2. Análise preliminar de dados 
3.3. Apresentação de projeto experimental de pesquisa científica   

 

 

Referências Bibliográficas Básicas: 

BARROS, Jorge; DUARTE, Antonio. Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação. São Paulo, Editora Atlas, 2005. 

BRAGA, José Luiz et al. Pesquisa Empírica em Comunicação. São Paulo: Paulus, 2010. 

BECKER, Howard. Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo: Hucitec, 1998. 

BECKER, Howard. Segredos e Truques da Pesquisa. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 

ECO, Umberto. Como se Faz Uma Tese. São Paulo: Perspectiva, 2003. 
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Referências Bibliográficas Complementares: 

MOUILLAUD, Maurice; PORTO, Sérgio D. (orgs.) O jornal: da forma ao sentido. Brasília: Editora UNB, 2002. 

GERALDES, Elen; SOUZA, Janara. Manual de Projetos Experimentais em Comunicação. Brasília: Casa das Musas, 
2006. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 497 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

PROJETOS PROFISSIONAIS EM JORNALISMO  
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Desenvolver a reflexão e a capacitação técnica na produção e apresentação de um projeto 
profissional de teor jornalístico. 

 

EMENTA: Elaboração de projetos profissionais. Técnicas de captação, qualificação, análise de padrões de audiovisual. 
Produção em meios eletrônicos. Produção gráfica. Produção de áudio. Produção imagética. Noções de roteiro, 
cinematografia, produção, montagem, sonorização e finalização. Perspectivas dos meios digitais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I –  Introdução à Produção Profissional em Comunicação 

1.1 Elementos técnicos da produção midiática 
1.2. Teorias da narratividade  
1.3.Técnicas de produção imagética, sonora e gráfica 

Unidade II – Produção Profissional em Jornalismo   
 
2.1. Roteirização: teoria e técnica 
2.2. Produção de imagem: equipamentos e técnicas 
2.3. Produção de Som 
2.4. Produção Gráfica 
 
Unidade III –  Acabamento e Pós-produção de Projetos Profissionais em Jornalismo 
 
3.1. Pós-Produção de projetos profissionais em jornalismo 
3.2. Acabamento e apresentação final. 
 

 

Referências Bibliográficas Básicas: 

BONITZER, Pascal. CARRIÈRE, Jean-Claude. Prática do Roteiro Cinematográfico. São Paulo: JNS Editora, 1996.  
BUSSELLE, Michael. Tudo Sobre Fotografia. São Paulo: Pioneira, 1999. 
PEREIRA JÚNIOR, Luis Costa. Guia para a edição jornalística. Petrópolis (RJ): Vozes, 2006. 
PRADO, Magaly. Produção de Rádio: um manual prático. Rio de Janeiro, Elsevier, 2006. 
BARBEIRO, Heródoto; LIMA, Paulo Rodolfo. Manual de Telejornalismo. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 
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Bibliografia complementar 

LABAKI, Amir. É Tudo Verdade: reflexões sobre a cultura do documentário. São Paulo: Francis, 2005. 
BOURDIEU. Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997 
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OITAVO PERÍODO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: TH 495 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA:  
Proporcionar o entendimento de conceitos e fundamentos básicos da comunicação empresarial, promovendo a reflexão 
sobre a aplicabilidade de suas ferramentas no contexto organizacional. Mostrar a evolução da atuação da comunicação 
dentro de uma organização. Promover uma visão estratégica da gestão que incorpore uma comunicação empresarial 
ética e transparente num mundo em constante evolução e globalizado. Apontar as principais vertentes da comunicação 
em uma organização: jornalismo, marketing, relações públicas, publicidade e propaganda. 

 

EMENTA: Comunicação empresarial: conceitos básicos. A comunicação empresarial e seus principais instrumentos. A 
importância da Comunicação Empresarial para o profissional de Administração. A comunicação empresarial como 
ferramenta estratégica de gestão organizacional.  Os objetivos permanentes da comunicação empresarial. As mensagens 
preferenciais a serem emitidas por uma organização. A ética e a transparência nos processos de comunicação. 
Ferramentas de comunicação interna e externa. Identidade, imagem e reputação. As tendências e perspectivas da 
comunicação empresarial no mundo contemporâneo. 

 

   CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
UNIDADE I – A NATUREZA DA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 
 
1.1 Conceituação, histórico e evolução  
1.2 A organização, seus diversos públicos e a comunicação 
1.3 Filosofias, políticas e atividades 
 
UNIDADE II – COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL ESTRATÉGICA 
 
2.1. Identidade, imagem e reputação organizacional 
2.2. Objetivos permanentes da comunicação empresarial 
2.3. Mensagens preferenciais e públicos prioritários 
2.4. Plano Integrado de Comunicação Empresarial 
2.5. A comunicação como diferencial competitivo na manutenção da imagem 
2.6. Ferramentas de comunicação externa e interna - características e linguagens das principais mídias 
2.7. Indicadores de antecedência e cenários – auditoria de imagem 
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UNIDADE III – IMAGEM E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 
3.1. A responsabilidade social como filosofia de gestão 
3.2. Ética e transparência na comunicação empresarial 
3.3. A empresa cidadã e a comunicação comunitária  

 

Referências Bibliográficas Básicas: 

ARGENTI, Paul A. Comunicação Empresarial: a construção da identidade, imagem e reputação. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2006.  
BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial: teoria e pesquisa. São Paulo: Manole, 2003. 
CAHEN, Roger. Tudo que seus gurus não lhe contaram sobre comunicação empresarial – A imagem como patrimônio da 
empresa e ferramenta de marketing. 8ª ed.  São Paulo: Best Seller, 1990. 
GRACIOSO, Francisco (org.). As novas arenas de comunicação com o mercado. São Paulo: Atlas, 2008. 
NEVES, Roberto de Castro. Comunicação empresarial integrada. Rio de Janeiro: Mauad: 2000. 

 
Referências Bibliográficas Complementares: 
 
LOPES, Marilene. Quem tem medo de ser notícia? Da informação à notícia: a mídia formando ou “deformando” uma 
imagem. São Paulo: Makron Books, 2000. 
NEVES, Roberto de Castro. Crises empresariais com a opinião pública. Rio de Janeiro: Mauad, 2002. 
CURVELLO, João José. Comunicação interna e cultura organizacional. São Paulo: Scortecci, 2002. 
PIMENTA, Maria Alzira. Comunicação empresarial: conceitos e técnicas para administradores. 3a. ed. Campinas: Editora 
Alínea, 2002. 
TOMASI, Carolina. Comunicação empresarial. 2º Ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
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NONO PERÍODO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 
DISCIPLINA 

 

CÓDIGO: TH 496 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

DEONTOLOGIA DO JORNALISMO 
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Compreender os princípios deontológicos do fazer jornalístico. Problematizar a ação 
jornalística e o papel do jornalista como ator social. Refletir sobre estudos de caso e práticas que envolvam problemas 
éticos. Discutir as relações éticas que envolvem a formação do campo midiático estimulando o pensamento crítico dos/as 
estudantes. 
 

 

EMENTA: Significado e sentido deontológico. Diferenciações entre ética e moral. Responsabilidade jornalística e limites 
dos estudos normativos. Liberdade de informação. Liberdade de expressão. Liberdade de opinião. Atuação jornalística e 
limites éticos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
Unidade I – FORMAÇÂO CONCEITUAL DE ÉTICA 
 
1.1  Ética como razão 
1.2  Ética como conduta 
1.3  Ética como valor 
 
Unidade II - DEONTOLOGIA E ÉTICA 
 
2.1  Significado do estudo da deontologia.  
2.2  Ética, moral, direito e deontologia.  
2.2  Funções e princípios da deontologia do Jornalismo 
 
Unidade III - OS PRINCÍPIOS DEONTOLÓGICOS NA PERSPECTIVA DA COMUNICAÇÃO 
 
3.1  Reprodução de estereótipos: comunicação e senso comum 
3.2  Limites de atuação do jornalista: estudos de caso 
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Referências Bibliográficas Básicas: 

ABRAMO, Cláudio. A regra do jogo. São Paulo, Companhia das Letras, 1988.  
BARROS FILHO, Clóvis de. Ética na comunicação: da informação ao receptor. São Paulo: Moderna, 1995.  
BUCCI, Eugênio. Sobre ética e imprensa. São Paulo, Companhia das Letras, 2000.  
CORNU, Daniel. Ética da informação. Bauru, Edusc, 1998.    
KARAM, Francisco José. Jornalismo, ética e liberdade. São Paulo, Summus, 1997.  

Referências Bibliográficas Complementares: 

ERBOLATO, Mário. Deontologia da Comunicação Social. Petrópolis, Vozes, 1982.  
GOMES, Pedro G. O Direito de ser: a ética da comunicação na América Latina. São Paulo, Ed. Paulinas, 1989.  
GOODWIN, H. Eugene. Procura-se: ética no jornalismo. Rio de Janeiro, Nórdica, 1993.  
KUCINSKI, Bernardo. A síndrome da antena parabólica: ética no jornalismo brasileiro. São Paulo, Fundação Perseu 
Abramo, 1998.  
LAGE, Nilson. Controle da opinião pública: um ensaio sobre a verdade conveniente. Petrópolis, Vozes, 1998.  
NOVAES, Adauto (org.). Ética. São Paulo: Companhia das Letras/Secretaria Municipal de Cultura, 1992.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 
DISCIPLINA 

 

CÓDIGO: TH 498 
CRÉDITOS: 04 
(4T-0P) 

TCC II 
Crédito correspondente: 15h/ aula 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Desenvolver, produzir e apresentar monografia científica na área de Comunicação Social. 

 

EMENTA: Concepção de uma monografia na área de Comunicação Social. Procedimentos metodológicos: coleta, 
sistematização e análise de dados. Finalização do trabalho, defesa e apresentação de resultados. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I –  Elaboração de uma Monografia  

1.1.A consolidação do objeto de pesquisa científica  
1.2. Construção do referencial teórico 
 
Unidade II – Construções Metodológicas   
 
2.1. Utilização de Métodos e Técnicas aplicadas ao objeto 
2.2. Procedimentos de coleta de dados 
2.3. Procedimentos analíticos 
 
Unidade III – Finalização e Apresentação 
 
3.1. Organização dos capítulos conceituais 
3.2. Organização dos capítulos problematizadores/ estudo de caso 
3.3. Finalização e acabamento da monografia   

 

 

Referências Bibliográficas Básicas: 

BARROS, Jorge ; DUARTE, Antonio. Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação. São Paulo, Editora Atlas, 2005. 

BRAGA, José Luiz et al. Pesquisa Empírica em Comunicação. São Paulo: Paulus, 2010. 

GERALDES, Elen; SOUSA, Janara. Manual de projetos experimentais em comunicação. Brasília: Editora Casa das 
Musas, 2006. 

LOPES, Maria Immacolata V. Pesquisa em Comunicação. 5º ed. São Paulo: Loyola, 2001. 
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SANTAELLA, Lúcia. Comunicação & pesquisa: projetos para mestrado e doutorado . São Paulo: Hacker, 2001. 

Referências Bibliográficas Complementares: 

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodología científica.  4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2001. 288 p. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2002. 335 p. 

 

 

 


