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CARO(A) ALUNO(A), 
 
 
 

Seja bem-vindo(a)!  

Iniciando a sua trajetória acadêmica, é necessário que você compreenda a organização do seu 

curso, sua relação com o polo de apoio presencial, assim como os espaços virtuais pelos quais seu 

estudo e seus compromissos acadêmicos serão cumpridos.  

Assim, apresentamos neste Guia de Percurso o funcionamento do curso e suas especificidades. 

Pela leitura atenta, esperamos que você obtenha dicas importantes para um processo acadêmico de 

qualidade. 

  

 

A coordenação. 
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1. APRESENTAÇÃO DO CURSO 
 

O Curso de Jornalismo - Bacharelado, na modalidade EaD, é ofertado de forma 100% On-line.  

Na oferta 100% On-line, você acessa às teleaulas gravadas e demais conteúdos multimidiáticos 

e materiais didáticos no AVA, nos horários e locais mais convenientes para você. Nessa oferta, você irá 

ao polo de apoio presencial para realizar a prova presencial. Você terá apoio dos tutores a distância e 

dos docentes das disciplinas e as interações serão efetivadas pelo sistema de mensagem, Sala do Tutor 

e no fórum da disciplina.  

É importante, neste momento, esclarecer que a modalidade EaD que oferecemos cumpre 

integralmente a legislação nacional vigente, que propõe a integralização da carga horária obrigatória 

por meio do uso da tecnologia para a realização de mediações didático-pedagógicas, e de atividades 

presenciais obrigatórias. 

 

Objetivo do Curso 
 

O Curso de Jornalismo - Bacharelado tem como objetivo principal formar profissionais com 

domínio da língua portuguesa capazes de produzir notícias a serem veiculadas por meios de 

comunicação como jornais, revistas, rádio, TV e internet. Ao final do curso, o aluno se qualifica para 

redigir textos, organizar pautas, editar matérias, planejar e executar coberturas jornalísticas e realizar 

entrevistas. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

Os objetivos específicos do Curso de Jornalismo - Bacharelado são:  

• Promover sólida formação do profissional-cidadão a fim de que seja competente e 

capacitado a ingressar e manter-se no mercado de trabalho, desenvolvendo-se com 

eficiência e eficácia na área que escolheu atuar.  

• Capacitar o aluno a assumir o compromisso de atuar no contexto socioeconômico e 

político do país, sendo um profissional e cidadão comprometido com os interesses e 

desafios da sociedade contemporânea e capaz de acompanhar a evolução científica e 

tecnológica da sua área de atuação, mantendo adequado padrão de ética e 

responsabilidade profissional, conduta moral e respeito ao ser humano. 

 

 

Atuação Profissional 
 

Ao obter o grau de Bacharel em Jornalismo, você poderá atuar nas seguintes áreas: 

Reportagem, Assessoria de Impressa e Comunicação, Marketing Digital, Jornalismo Temático, 

Fotojornalismo e outras áreas que demandem esse profissional. 
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Perfil do Egresso 
 

O curso, por meio do modelo acadêmico, busca que o egresso seja um profissional que, de 

acordo com as determinações legais, apresente valores, competências e habilidades como: 

• atuar em qualquer setor da atividade jornalística como produtor intelectual e agente 

da cidadania, de forma competente, ética, crítica e reflexível;  

• trabalhar em equipe e de modo multisetorial, uma vez que o exercício do Jornalismo 

é, em sua essência, coletivo; 

• analisar, interpretar e agir em situações pertinentes a seu campo de atuação, a partir 

de atitudes críticas, reflexivas e éticas, pois adquiriram habilidades suficientes para, 

atuar. 

 

 

Matriz Curricular  
 

O desenvolvimento do Curso envolve um total de 8 semestres. E, ao concluir o curso, o aluno 

receberá a certificação de Bacharel em Jornalismo. 

 

SEMESTRE DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 

1º Ética e Orientação Profissional 80 

1º Mídia Online 80 

1º Novas Tecnologias Aplicadas à Comunicação 80 

1º Pensamento Científico 80 

1º Sociedade Brasileira e Cidadania 80 

2º História da Comunicação e Jornalismo 80 

2º Pesquisa Mercadológica 80 

2º Sistemas Brasileiros de Comunicação 80 

2º Teoria da Comunicação 80 

2º Teorias do Jornalismo 80 

3º Design Editorial em Jornalismo: Impresso e Digital 80 

3º Gêneros Jornalísticos e Técnicas de Entrevista 80 

3º Teoria e Prática de Reportagem* 80 

3º Teorias Avançadas da Comunicação 80 

3º Webjornalismo* 80 

4º Assessoria de Imprensa 80 

4º Fotojornalismo e Fotografia Documental* 80 

4º Gestão e Planejamento de Mídia 80 

4º Jornalismo Audiovisual 80 

4º Mídia e Sociedade Contemporânea 80 

5º Imagem e Construção Social 80 

5º Jornalismo de Dados 80 

5º Narrativas Contemporâneas 80 
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5º Realidade Socioeconômica e Política Brasileira 80 

6º Redação Jornalística – Rádio e TV* 80 

6º Comunicação Integrada Organizacional 80 

6º Idiomas Instrumentais para Comunicação 80 

6º Jornalismo Literário, Cultural e Social 80 

7º Estágio Supervisionado - Jornalismo 200 

7º Legislação, Políticas Públicas e Jornalismo 80 

7º Telejornalismo* 80 

7º Trabalho de Conclusão de Curso I 80 

8º Contextos Internacionais 80 

8º Optativa** 80 

8º Trabalho de Conclusão de Curso II 80 
*disciplina com prática simulada realizada com apoio virtual 

**disciplina optativa 

 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGA HORÁRIA 

Atividades Acadêmicas Curriculares 2.920 h 

Atividades Complementares 80 h 

CARGA HORÁRIA TOTAL 3.000 h 

 

Ementas 
 

1º Semestre 

Ética e Orientação Profissional 
A formação do pensamento ocidental. Formação da moral ocidental. E a interface ética com a profissão 
de jornalista. 
 
Mídia Online 
Criação online. Técnicas de criação para comunicação digital. Propaganda online. Ferramentas para 
criação publicitária online. Linguagem e persuasão voltadas para mídia digital. 
 
Novas Tecnologias Aplicadas à Comunicação 
Novas tecnologias em comunicação. Interfaces e interações - novas tecnologias. Atitude e 
comportamento de consumo e mídias sociais. 
 
Pensamento Científico 
Pensando Ciência. Conhecendo Ciência. Produzindo Ciência. Utilizando Ciência. 
 
Sociedade Brasileira e Cidadania 
Ética e Política. Cidadania e Direitos Humanos. Dilemas éticos da sociedade brasileira. Pluralidade e 
diversidade no Século XXI. 
 

2º Semestre 

História da Comunicação e Jornalismo 

A historicidade dos fenômenos da comunicação. História dos meios de comunicação no Brasil e no 
mundo. História do Jornalismo no Brasil. O processo de consolidação da imprensa brasileira. 
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Pesquisa Mercadológica 

A formação do pesquisas de mercado, entendimento das necessidades e demandas da sociedade 
contemporânea 

 

Sistemas Brasileiros de Comunicação 
Comunicação e controle social. Meios de comunicação: público, estatal e privado. Política de 
comunicação no Brasil. Política pública de comunicação. 

 

Teoria da Comunicação 

A formação da comunicação nas relações humanas. Aspectos Históricos e contemporâneo sobre os 
estilos de comunicação. 

 

Teorias do Jornalismo 
Jornalismo: do contexto histórico à seleção da notícia. Teorias do jornalismo: newsmaking, agenda-
setting, gatekeeper e usos e gratificações. Teorias do jornalismo: espiral do silêncio, espelho, 
organização e ação política. A notícia como espetáculo. 
 

3º Semestre 

Design Editorial em Jornalismo: Impresso e Digital 

Produção de mídias para diversos meios de comunicação, desde o tradicional, radio, tv e os canais 
digitais. 

 

Gêneros Jornalísticos e Técnicas de Entrevista 
Apuração Jornalística. Entrevista Jornalística. Gêneros e Estrutura da Notícia. Pauta Jornalística. 

 

Teoria e Prática de Reportagem 

Apresentar, identificar e reconhecer os estilos de reportagem e como influenciam a comunicação na 
sociedade. 

 

Teorias Avançadas da Comunicação 

Estudos culturais em comunicação. O pensamento latino-americano em comunicação. O pensamento 
latino-americano, os meios, as mediações e as relações com a recepção. O pensamento europeu em 
comunicação. 

 

Webjornalismo 
Aspectos históricos do jornalismo para a internet. Características do jornalismo para a internet. 
Produção em jornalismo para a internet. Reportagem on-line. 
 

4º Semestre 

Assessoria de Imprensa 

Organização e funções da Assessoria de Comunicação. Elaboração, execução e avaliação de planos, 
programas e projetos de comunicação estratégica. Atividades do Jornalismo, das relações públicas e 
da publicidade. Comunicação institucional e corporativa. A visão que a mídia tem das instituições e 
vice-versa. Influências dos veículos de comunicação na gestão das organizações. O jornalista 
trabalhando como fonte. Das assessorias aos birôs de comunicação. Releases, house organs e outras 
ferramentas da assessoria de comunicação. 

 



 
 
 
 

8 
 

Fotojornalismo e Fotografia Documental 
Os principais conceitos do Jornalismo e a história da fotojornalismo. A prática da fotografia aplicada 
ao Jornalismo e a mídia impressa e digital. A linguagem, teoria, técnica e os equipamentos utilizados 
no cotidiano do fotojornalista. 

 

Gestão e Planejamento de Mídia 

Gerenciamento e Planejamento de centrais de comunicação, adequando o trabalho jornalístico ao tipo 
de mídia que será utilizada na divulgação. 

 

Jornalismo Audiovisual 

Jornalismo de rádio, tv e mídias digitais. Estruturação de uma redação jornalística para diferentes 
meios de comunicação. 

 

Mídia e Sociedade Contemporânea 

A formação da comunicação nas relações humanas. Aspectos Contemporâneos a partir de novas 
plataformas de comunicação. 
 

5º Semestre 

Imagem e Construção Social 

As condições da experiência estética proporcionada pelas formas de expressão contemporânea (em 
tudo que envolve a fruição, a interpretação e a avaliação de seus produtos). Os aspectos sensíveis 
envolvidos em toda forma de comunicação, inclusive a verbal. O duplo vínculo dos produtos com a 
história da arte e a experiência ordinária. 

 

Jornalismo de Dados 

Análise de dados. Teoria e métodos da pesquisa em comunicação social. Pesquisa de mercado. 
Pesquisa de Mídia. Pesquisa de Opinião. 

 

Narrativas Contemporâneas 

Abordagem de temas contemporâneos que o jornalismo deve abordar conforme a demanda da 
sociedade. 

 

Realidade Socioeconômica e Política Brasileira 

A atividade socioeconômica: produção, distribuição e consumo. O desenvolvimento econômico e a 
lógica do processo de acumulação do capital. Micro e macroeconomia aplicada às demandas da 
comunicação social e seus reflexos na dinâmica das sociedades. Temas da área de economia e das 
relações de mercado que dialoguem com a questão comunicacional. Enlaces entre a comunicação, o 
jornalismo, marketing, mercado e outras áreas correlatas. A estatística aplicada. Análise de dados. 
Teoria e métodos da pesquisa em comunicação social. Pesquisa de mercado. Pesquisa de Mídia. 
Pesquisa de Opinião. 

 
6º Semestre 

Redação Jornalística – Rádio e TV 

O jornalismo e o novo contexto tecnológico: a convergência digital. A prática jornalística e as técnicas 
de edição. Segmentação e especialização de conteúdos e narrativas jornalísticas. Pesquisa, apuração, 
sistematização e circulação de informações em rede. Projeto e linha editorial. Critérios de 
noticiabilidade e hierarquização da notícia. Critérios de classificação e seleção de notícias e a relação 
dos processos com as teorias do jornalismo. Construção e edição de gêneros jornalísticos. Aspectos e 
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recursos gráfico-textuais. Rotinas de produção ligadas à função do editor. Design gráfico. Projeto 
Gráfico Editorial. Elaboração de produto laboratorial. 

 

Comunicação Integrada Organizacional 
Possibilitar ao aluno um aprofundamento teórico e prático com a atividade de assessoria de imprensa 
no contexto da comunicação organizacional. Gerar conhecimento e sinergia com o universo da 
mediação entre instituições e a sociedade. Compreender as virtudes e as idiossincrasias da geração e 
da difusão de informação jornalística do setor produtivo. Entender o papel do jornalista, do relações 
públicas e do publicitário no trabalho de comunicação institucional e empresarial. Preparar os alunos 
para o exercício da atividade de mediação. A assessoria de imprensa como um mercado promissor ao 
campo de atuação de jornalistas. 

 

Idiomas Instrumentais para Comunicação 

Estruturas básicas da língua espanhola. Espanhol instrumental para comunicação. Estruturas básicas 
da língua inglesa.  Comunicação e conhecimento cultural. 

 

Jornalismo Literário, Cultural e Social 

O conceito de movimentos sociais e a relação destes com a comunicação como configuradora da 
contemporaneidade. Os movimentos sociais na perspectiva das redes de movimentos. A importância 
da prática comunicacional para os movimentos sociais e a apropriação dos mecanismos de 
comunicação, para suas reivindicações, visibilidade, manifestações, ocupação de espaço e 
consolidação político-social. A globalização e os avanços tecnológicos como ampliação de espaço de 
atuação e reconfiguração de práticas políticas. 
 

7º Semestre 

Estágio Supervisionado – Jornalismo 

Compreensão acerca dos processos e fundamentos da apuração, redação, edição, circulação e 
disponibilização de conteúdos jornalísticos em meios digitais. Aspectos relacionados à convergência 
jornalística, ao jornalismo de dados e ao estado da arte das publicações online brasileiras e 
estrangeiras. Tendências e perspectivas na área. 

 

Legislação, Políticas Públicas e Jornalismo 

Noções de Direito e Jornalismo na área pública. 

 

Telejornalismo 

O jornalismo e o novo contexto tecnológico: a convergência digital. A prática jornalística e as técnicas 
de edição. Segmentação e especialização de conteúdos e narrativas jornalísticas. Pesquisa, apuração, 
sistematização e circulação de informações em rede. Projeto e linha editorial. Critérios de 
noticiabilidade e hierarquização da notícia. Critérios de classificação e seleção de notícias e a relação 
dos processos com as teorias do jornalismo. Construção e edição de gêneros jornalísticos. Aspectos e 
recursos gráfico-textuais. Rotinas de produção ligadas à função do editor. Design gráfico. Projeto 
Gráfico Editorial. Elaboração de produto laboratorial. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso I 

Elaboração do projeto de trabalho de conclusão de curso; Orientações gerais; Elaboração do trabalho 
de conclusão de curso. Orientações complementares. Orientação final. 
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8º Semestre 

Contextos Internacionais 

Principais conceitos nos estudos internacionais. Atores e agentes que atuam no cenário global. 
Características do meio internacional. Principais fenômenos e aspectos que norteiam contexto 
jornalísticos. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso II 

Elaboração do projeto de trabalho de conclusão de curso; Orientações gerais; Elaboração do trabalho 
de conclusão de curso. Orientações complementares. Orientação final. 

 
 
 
 

2. ORGANIZAÇÃO DO CURSO 
 
 
Atividades disponíveis no AVA 

 
O desenvolvimento das disciplinas ocorre conforme datas e prazos apresentados no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) “Colaborar”, que você pode acessar em www.colaboraread.com.br, 

com login e senha específicos. 

 

Ao acessar as disciplinas no AVA, você terá disponíveis os seguintes conteúdos: 

 

• Teleaulas; 

• Web aulas; 

• Avaliações virtuais; 

• Livro didático digital (LDD) para cada disciplina; 

• Materiais de apoio; 

• Simuladores Educacionais; 

• Fórum avaliativo; 

• Atividades interdisciplinares (orientação para produção textual). 

Sempre que precisar de orientações para a realização das atividades propostas, você deve entrar 

em contato com o seu tutor a distância.  

O conteúdo do livro e das demais referências é fundamental para a realização das atividades 

programadas, para sua participação e compreensão da teleaula e da web aula, além de ser 

componente obrigatório das provas presenciais.  

A bibliografia do curso pode ser consultada na biblioteca digital e é excelente fonte de pesquisa 

e suporte para a realização das atividades do seu curso. Seu tutor a distância também poderá orientá-

lo sobre o uso do material didático, por meio do Sistema de Mensagens, de maneira direta e individual. 

Consulte o detalhamento destas atividades no Manual do Acadêmico disponível no AVA. 
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Estágio Curricular Obrigatório 

 
Considera-se estágio as atividades eminentemente pedagógicas, previstas na matriz curricular do 

curso, tendo como finalidade articular os estudos teóricos e práticos. 

A carga horária a ser cumprida no Estágio Obrigatório é estabelecida na matriz curricular do 

curso, sendo as atividades definidas em Plano de Trabalho específico, disponibilizado no AVA, com o 

Manual do Estágio e demais orientações e documentos necessários. 

O Estágio Obrigatório deve ser cumprido pelo estudante em local que disponibilize funções 

compatíveis com o perfil profissional previsto no curso e que seja previamente cadastrado junto ao 

Setor de Estágio. 

 

Estágio Curricular Não Obrigatório 

 

Você pode optar por realizar o estágio curricular não obrigatório, que tem como objetivo 

desenvolver atividades extracurriculares que proporcionem o inter-relacionamento dos 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante o curso e sua aplicação na solução de problemas 

reais da profissão.   

Esse estágio pode ser realizado em entidades de direito privado, órgãos de administração 

pública, instituições de ensino e/ou pesquisa em geral, por meio de um termo de compromisso, desde 

que traga vivência efetiva de situações reais de trabalho no seu campo profissional, aprofunde os 

conhecimentos teórico-práticos do seu curso e ofereça o acompanhamento e orientação de um 

profissional qualificado.  

 

 

  Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC constitui uma disciplina acadêmica de pesquisa e 

sistematização do conhecimento a ser desenvolvida pelo estudante, que prevê produção textual e 

apresentação oral.  

O TCC é condição para que o estudante receba o diploma de conclusão de curso. Esta produção 

textual é avaliada pelo tutor a distância, que atribui uma pontuação de acordo com os critérios de 

avaliação estabelecidos. Além disso, constitui parte da pontuação a apresentação oral realizada pelo 

estudante no polo. 

 

 

Atividades Complementares Obrigatórias - ACO 

 

As Atividades Complementares Obrigatórias são atividades focadas no desenvolvimento de 

competências e habilidades importantes para a sua futura atuação profissional. A carga horária total 

está descrita na matriz curricular, como estudos dirigidos e outras modalidades, a ser cumprida 

durante a integralização do curso. 
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Atividades complementares – Estudos Dirigidos (ED) 

Os Estudos Dirigidos (ED) são uma modalidade de ACO, disponibilizada no AVA, criados com o 

objetivo de incentivar a autoaprendizagem, produzir conhecimentos com a integração de informações 

acadêmicas e oportunizar uma nova forma de aprender e desenvolver a criatividade. Os EDs possuem 

materiais didáticos, exercícios e avaliações.  

 

Atividades complementares – outras modalidades 

Alguns exemplos de outras modalidades de ACO são: estágio curricular não obrigatório, visitas 

técnicas, monitoria acadêmica, programa de iniciação científica, participação em cursos, palestras, 

conferências e outros eventos acadêmicos. 

Não deixe para a última hora: organize-se e vá realizando as atividades, aos poucos, em cada 

semestre. Assim, elas não irão pesar na sua rotina diária e acrescentarão conhecimento no decorrer 

de seu percurso educativo. 

 

 

3. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 

No sistema de Avaliação Continuada, o aluno acumula pontos a cada atividade, prova ou 

trabalho realizado, sendo a soma da pontuação obtida, por disciplina, convertida em nota. 

Cada disciplina possui um nível que determina quais atividades valem pontos e a quantidade 

total de pontos disponíveis. 

As atividades que valem ponto são: prova da disciplina, avaliações virtuais, fórum avaliativo, 

engajamento AVA e atividades transversais, como produção textual. 

Para entender cada uma dessas atividades, quanto vale e os critérios de avaliação, veja os 

detalhes no Manual da Avaliação Continuada disponível no AVA. 

Fique atento. Acesse sempre a linha do tempo, disponível em seu Ambiente Virtual. Com ele, 

você consegue organizar a sua rotina de estudo se preparando para todas as atividades previstas no 

curso.  

 

 

4. APOIO AOS ESTUDOS 
 

Para que você organize seus estudos e cumpra os prazos correspondentes, é necessário que 

você tenha disciplina, responsabilidade e administre seu tempo com eficiência no cumprimento das 

atividades propostas. Para isso, a leitura dos manuais disponíveis no AVA é essencial: 

• Manual da Avaliação Continuada: descreve o modelo de avaliação, as atividades previstas 

por tipo de disciplina, como obter pontuação e os critérios de aprovação. 

• Manual do Acadêmico: detalha o sistema acadêmico, as atividades a serem realizadas pelo 

discente, o sistema de avaliação, procedimentos acadêmicos, atendimento ao discente e 

outros serviços de apoio ao estudante. É o documento que deve nortear sua vida 

acadêmica, pois contém todas as informações necessárias do ingresso à colação de grau. 
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Consulte também em seu AVA: 

• Sala de tutor: espaço no AVA onde são divulgadas orientações gerais pelos tutores a 

distância. 

• Biblioteca Digital: disponibiliza diversos materiais que vão desde os livros didáticos das 

disciplinas até outros conteúdos de estudo, incluindo periódicos científicos, revistas, 

teleaulas e livros de literatura disponíveis nas diversas bases de dados de Livros Digitais e 

Periódicos nacionais e internacionais.  

• Biblioteca Virtual: é uma ferramenta que contempla os mais diversos tipos de materiais 

virtuais e digitais, como e-books, periódicos, teses, monografias, recursos educacionais 

abertos, normas e o regulamento da biblioteca.  

 
Esperamos que você tenha conhecido alguns dos aspectos importantes de seu curso. Fique 

atento e lembre-se de sempre acessar o AVA para contatar seu tutor a distância.  

Lembre-se também que você conta com o polo de apoio presencial para que sua vida acadêmica 

transcorra da melhor maneira possível. 

 
 

Estamos à sua disposição. 
Coordenação do Curso 


