
 
 
 

RESOLUÇÃO UnC-CONSUN 015/2020 
 

Dispõe sobre aprovação do Projeto Pedagógico do Curso 
de Jornalismo, na modalidade a distância, da 
Universidade do Contestado. 

  
A Presidente do Conselho Universitário – CONSUN, da Universidade do 

Contestado - UnC, no uso de suas atribuições, de conformidade com o Regimento da 
UnC, e o deliberado pelo Conselho, em reunião realizada no dia 26 de junho de 2020, 
com base no Parecer nº 015/2020, 

 

RESOLVE, 

 

Art. 1º Aprovar o Projeto Pedagógico do Curso de Jornalismo, na modalidade 
a distância, da Universidade do Contestado. 

 

Art. 2º O Projeto Pedagógico é parte integrante desta Resolução.  

 

Art. 3º Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

contrário. 

  
 
 

Mafra-SC, 26 de junho de 2020. 
 

 
 
 
 

Solange Sprandel da Silva 
Presidente do Conselho Universitário 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO 

 

A Universidade do Contestado é caracterizada por sua Missão, Visão e Valores. 

A missão da UnC é “Construir e difundir conhecimento e tecnologia, formando 

cidadãos comprometidos com o desenvolvimento de uma sociedade humanizada e 

sustentável”, visando “Ser uma Universidade de Excelência em Ensino, Pesquisa e 

Extensão”. As ações da Universidade são direcionadas e conduzidas pelos seus 

valores institucionais de: Autonomia, Qualidade, Ética, Transparência, Inovação, 

Responsabilidade Social e Ambiental. 

A Instituição congrega os Campi de Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Mafra, 

Porto União e Rio Negrinho para a oferta de cursos na modalidade presencial e 17 

polos de educação a distância. A região de abrangência geográfica da UnC 

corresponde a 0,70% do território estadual e congrega 0,44% da população 

Catarinense, e 13 mil acadêmicos. Para avaliar a inserção regional da UnC é 

necessário admitir o pioneirismo, na década de 70, para a oferta do ensino superior 

no interior do Estado de Santa Catarina, quando a oferta desta modalidade de ensino 

concentrava-se na Capital. Da mesma forma, é imprescindível admitir que a 

consolidação da Universidade está diretamente vinculada ao desenvolvimento 

econômico, político e social destes municípios e destes à UnC. 

Na sua projeção nacional, atende estudantes das mesorregiões Oeste Norte e 

Serrana Catarinense, do sul do Estado do Paraná e norte do Estado do Rio Grande 

do Sul. 

Foi reconhecida em 1997 (Resolução nº 42/97 - D.O. S-C 03.12.1997), como 

sucessora das faculdades criadas pelos municípios de Canoinhas - Fundação das 

Escolas do Planalto Norte Catarinense (FUNPLOC) em 07.12.70; Caçador - Fundação 

Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe (FEARPE) em 23.09.71; Mafra - Fundação 

Universitária do Norte Catarinense (FUNORTE) em 04.11.71; Concórdia - Fundação 

Educacional do Alto Uruguai Catarinense (FEAUC) em 09.04.76; Curitibanos - 

Fundação Educacional do Planalto Central Catarinense (FEPLAC), em 24.06.76. 

Ato contínuo credenciou e reconheceu a Universidade do Contestado como 

organização acadêmica multicampi e pluridisciplinar, para formação de profissionais 
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de nível superior de ensino, pesquisa e de extensão, adquirindo a tipologia 

acadêmico-institucional de UNIVERSIDADE. 

A Universidade do Contestado – UnC é uma instituição pública, de caráter 

privado, sem fins lucrativos, mantida pela FUnC, cuja Reitoria está sediada na Avenida 

Presidente Nereu Ramos, nº 1071, Mafra-SC. O Conselho Estadual de Educação de 

Santa Catarina reconheceu a UnC por meio da Resolução nº 42/97 - D.O.S.C 

03.12.1997. A UnC passou por processo de recredenciamento nos anos de 2006 

(Resolução nº 007/2006/CEE/SC), 2010 (Resolução nº 005/2010/CEE/SC), 2012 

(Resolução nº 052/2012/CEE/SC) pelo período de 3 anos, com média conceitual de 

3,80. No ano de 2015 submetida ao processo de renovação de recredenciamento, o 

CEE/SC renovou o credenciamento por 6 anos, com média conceitual 4,69, conforme 

Decreto nº 600/2016, de 16.02.2016 (Parecer nº 170/2015/CEE/SC; Resolução nº 

081/2015/CEE/SC). 

No ano de 2010 as mantenedoras foram unificadas, com exceção da Fundação 

Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe (FEARPE), ficando as demais tuteladas pela 

mantenedora Fundação Universitária do Contestado, FUnC com sede e foro na cidade 

de Mafra-SC, cadastrada no CNPJ sob nº 83.395.921/0001-28, localizada na Avenida 

Presidente Nereu Ramos, nº 1071. Com a unificação, a sede da Reitoria da UnC foi 

estabelecida na cidade de Mafra. A sua estrutura passou ser composta pelos Campi 

de Mafra, Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Porto União e Rio Negrinho. 

Para a oferta de cursos na modalidade de educação a distância, no ano de 

2004, a UnC foi credenciada nos termos da Portaria MEC nº 4.421/2004, com 

aditamento de 17 polos pela Portaria MEC nº 965/2010, antes pertencentes a Unitins. 

Passando a integrar a estrutura da Universidade os polos, localizados nos municípios 

de Balneário Camboriú, Blumenau, Caçador, Campos Novos, Canoinhas, Chapecó, 

Concórdia, Curitibanos, Florianópolis, Iporã do Oeste, Lages, Mafra, Porto União, Rio 

Negrinho, São Francisco do Sul, São João Batista e Tijucas. No ano de 2015 foi 

submetida ao recredenciamento com avaliação in loco nos polos de Concórdia (nota 

3), Curitibanos (nota 4) e Rio Negrinho em 2016 com (nota 4). No ano de 2018, a UnC 

foi recredenciada pelo prazo de 5 (cinco) anos para oferta de cursos superiores na 

modalidade a distância através da Portaria 196, de 07/03/2018, publicada no DOU 

nº46 de 08/03/2018. 
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A Extensão está organizada e estruturada de acordo com as necessidades 

regionais da abrangência dos campi e pólos da UnC, sendo classificada nas áreas de 

Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, 

Saúde, Trabalho, Tecnologia e Inovação. 

A UnC organiza sua pesquisa a partir dos grupos de pesquisa institucionais em 

torno de quatro linhas de pesquisa: i) Exatas, da terra e engenharias; ii) Biológicas, 

saúde e agrárias; iii) Humanas, sociais e sociais aplicadas; iv) Inovação. 

Por meio do ensino, pesquisa e extensão - indissociáveis atividades-fim, a UnC 

atua nas grandes áreas do conhecimento (ciências exatas e da terra, ciências 

biológicas, ciências da saúde, ciências agrárias, ciências sociais aplicadas, ciências 

humanas, engenharias, linguística e artes), oferecendo 40 opções de cursos de 

graduação, 85 cursos de especialização, nas modalidades presencial e a distância, 

Mestrado em Desenvolvimento Regional,  Mestrado Profissional em Engenharia Civil, 

Sanitária e Ambiental e Mestrado Profissional em Administração.  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 

2.1 HISTÓRICO E ATOS LEGAIS DO CURSO      

 

O Curso de Jornalismo, na modalidade a distância, foi autorizado para 

funcionamento por meio da Resolução UnC-CONSUN 037/2015 de 03/12/2015, com 

oferta no Núcleo de Educação a Distância (NEAD) com sede em Concórdia e nos 

polos, localizados nos municípios de Balneário Camboriú, Blumenau, Caçador, 

Campos Novos, Canoinhas, Chapecó, Curitibanos, Florianópolis, Iporã do Oeste, 

Lages, Mafra, Porto União, Rio Negrinho, São Francisco do Sul, São João Batista e 

Tijucas. 

 

2.2 NÚMERO DE VAGAS 

 

O curso tem aprovado a oferta de 200 (duzentas) vagas anuais  
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3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

 

3.1 CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

O curso de Bacharelado em Jornalismo, foi autorizado para funcionamento na 

modalidade a distância na Universidade do Contestado-UnC pela Resolução UnC- 

CONSUN 037/2015 de 03/12/2015, sendo ofertado pelo  Núcleo de Educação a 

Distância (NEAD) com sede em Concórdia e nos polos, localizados nos municípios de 

Balneário Camboriú, Blumenau, Caçador, Campos Novos, Canoinhas, Chapecó, 

Curitibanos, Florianópolis, Iporã do Oeste, Lages, Mafra, Porto União, Rio Negrinho, 

São Francisco do Sul, São João Batista e Tijucas.  

A partir das atribuições definidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais, passa 

a ser o curso responsável  para a formação do   profissional  jornalista, com formação 

acadêmica generalista, humanista, crítica, ética e reflexiva, capacitando-o, dessa 

forma, a atuar como produtor intelectual e agente da cidadania, capaz de responder, 

por um lado, à complexidade e ao pluralismo característicos da sociedade e da cultura 

contemporâneas, e, por outro, possuir os fundamentos teóricos e técnicos 

especializados, o que lhe proporcionará clareza e segurança para o exercício de sua 

função social específica, de identidade profissional singular e diferenciada em relação 

ao campo maior da comunicação social. A Modalidade de Ensino em Educação a 

Distância - EaD visa proporcionar uma flexibilidade na formação inicial destes 

Jornalistas, com uma formação e qualificação por meio de metodologias inovadoras 

na formação, conforme preconiza o Plano de Desenvolvimento Institucional da 

Universidade – (PDI).  

De acordo com o perfil, o egresso do Curso de Bacharelado em Jornalismo 

deverá ser um profissional apto a atuar em qualquer setor da atividade jornalística 

como produtor intelectual e agente da cidadania, de forma competente, ética, crítica e 

reflexiva. Deve, ainda, trabalhar em equipe e de modo multisetorial, uma vez que o 

exercício do Jornalismo é, em sua essência, coletivo. Para tanto, é indispensável que 

esse profissional tenha acesso a uma sólida formação humanística e intelectual, de 

modo interdisciplinar, e que possa, também, vivenciar atividades práticas que 

desenvolvam suas habilidades. 
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A oferta do Curso de Bacharelado em Jornalismo se justifica de forma inicial na 

potencialidade circunscrita na região base do NEAD, o campus Concórdia, que 

permite o acesso a essa possibilidade de formação no ensino superior para uma 

população acima de 140 mil pessoas composta pelos 16 municípios da região da 

Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC), (Piratuba, Ipira, 

Peritiba, Alto Bela Vista, Presidente Castelo Branco, Jaborá, Irani, Lindóia do Sul, 

Ipumirim, Xavantina, Arvoredo, Paial, Itá, Seara, Arabutã, Concórdia.  

Outro fator que precisa ser destacado é a renda média mensal desta região 

quer registra municípios com renda per capita elevadas, com destaque para os 

municípios de Presidente Castelo Branco (R$ 4.024,26), Seara (R$ 3.666,79), Itá (R$ 

2.550,58), Xavantina (R$ 3.387,15) e Concórdia (R$ 2.950,20). Sendo assim o perfil 

aponta para um maior consumo de bens e serviços, permitindo a existência de 

diversos empreendimentos no campo da comunicação social, com atividades 

específicas para os campos da assessoria de comunicação e de produção jornalística, 

dentre outras de atuação do jornalista, e que são áreas sensíveis de importância para 

o coletivo social e também para desenvolvimento econômico e social como um todo. 

Um exemplo desta realidade é o município de Concórdia, que registra o 

funcionamento de seis emissoras de rádio, oito agências de publicidade e dois jornais 

impressos.  

Esse cenário se repete em graus diferentes de intensidade nas demais regiões 

abrangidas pelo NEAD por meio da sua capilaridade assegurada pelos diversos polos 

de ensino. A abrangência inicial de 140 mil pessoas se expande para mais de um 

milhão de pessoas, considerando-se a estimativa atual de cada município-sede de um 

polo. Sendo assim justifica-se ainda mais a oferta da graduação considerando a 

necessidade existente de profissionais devidamente capacitados para todas as áreas 

importantes para o desenvolvimento social.  

O Curso de Bacharelado em Jornalismo oferece oportunidade para que os 

estudantes possam graduar-se em um campo com oferta crescente de oportunidades 

no mercado de trabalho, mas também permite a interação com as formas 

contemporâneas de relação social, por meio do ensino EAD, estrutura que está na 

base da nova sociedade que se consolida desde o início do novo século. Há um 

crescimento exponencial nas últimas décadas de novas formas de ação do jornalismo, 
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por meio das redes sociais e do veículos multi-plataformas, que proporcionam um 

desafio para os profissionais que buscam estar inseridos neste cenário. A UnC está 

inserida neste contexto e busca renovar suas formas de atuação com a oferta 

constante de graduações pela modalidade EAD, visualizando novas formas de 

atuação e de forma direta na conexão com a realidade existente nos diversos campos 

de atuação profissional, e isso não é diferente no que diz respeito a graduação em 

jornalismo.  

Por outro lado, cabe destacar que a formação ofertada não preconiza somente 

essa interação com a sociedade atual, para estar linkada com os avanços dos 

afazares que demandam expertises específicas, como a do jornalismo. 

Essencialmente a oferta do curso mantém uma relação com as especificidades 

científicas do conhecimento que dão base ao Jornalismo como atividade e como um 

campo da ciência. Além desse aspecto também se mantém um espaço para saberes 

importantes na grade curricular que permitem o alcance do perfil do egresso para ser 

responsável por produções intelectuais ligadas ao exercício da cidadania, com uma 

ação baseada na ética, no pensamento crítico- reflexiva, para assim responder as 

necessidades de atuação em um campo profissional multisetorial.  

Dessa forma, justifica-se a oferta do curso de Jornalismo nas regiões de 

abrangência dos Polos do Ensino Educação a Distância da Universidade do 

Contestado.   

 

3.2 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

 

A Universidade do Contestado tem na sua missão o ideal perseguido para 

contribuir com si própria e à sociedade. “Construir e difundir conhecimento, formando 

cidadãos comprometidos com o desenvolvimento de uma sociedade humanizada e 

sustentável” (UnC, 2015). Sua visão é “Ser uma Universidade de Excelência em 

Ensino, Pesquisa e Extensão” (UnC, 2015). Para tanto a UnC busca da 

indissociabilidade entre o ensino-pesquisa-extensão como fundamento metodológico 

do ensino superior e como atividades constitutivas da universidade, contempladas no 

Projeto Pedagógico do Curso, construído coletivamente pelo seu colegiado. 
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3.2.1 Políticas de Ensino 

 

A Universidade do Contestado institui sua Política de Ensino com base na 

formação de profissionais comprometidos com uma sociedade humanizada e 

sustentável, com autonomia intelectual, consciência filosófica e práticas criativas que 

permitam transcender o ambiente próprio de formação e contribuir para o 

desenvolvimento das demandas da sociedade. 

 

3.2.1.1 Política de Educação das Relações Étnico-Raciais 

 

A Política de Educação das Relações Étnico-Raciais na Universidade do 

Contestado - UnC visa desencadear junto aos professores e alunos, orientações pelo 

constante combate ao racismo, ao preconceito e à discriminação, conforme 

Resolução UnC Reitoria 031/2014. 

A Educação quanto às relações étnico-raciais é articulada entre as diferentes 

áreas do saber, com a inclusão de conteúdos de forma interdisciplinar e/ou a essa 

temática no curso, contemplada na disciplina de Sociologia.  

A extensão estimula atividades acadêmicas, encontros, jornadas e seminários 

de promoção das relações étnico-raciais positivas para os acadêmicos do curso. O 

setor de pesquisa fomenta pesquisas, desenvolvimento e inovações tecnológicas na 

temática das relações étnico-raciais. 

De forma interdisciplinar é desenvolvido intrinsecamente nos conteúdos 

curriculares básicos do curso, temas relacionados às demandas étnico-raciais, inclui-

se ainda a participação dos acadêmicos em seminários, palestras, conferências, 

pesquisas de TCC e projetos de extensão curricular. 

Nos programas institucionalizados, referente à temática, todos os acadêmicos 

são convidados a participar independentemente da modalidade de ensino. 

 

3.2.1.2 Política de Educação Ambiental 

 

A Política de Educação Ambiental na Universidade do Contestado - UnC ocorre 

conforme a Resolução UnC Reitoria 029/2014 e é articulada entre as ciências 
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naturais, sociais e exatas por meio de uma metodologia de abordagem interdisciplinar, 

que permite uma compreensão integrada do meio ambiente, em suas múltiplas e 

complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, 

sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. 

Os projetos de Educação Ambiental envolvem alunos e professores do curso e 

contemplam atividades que possibilitam desenvolver atitudes e ações favoráveis ao 

meio ambiente e de respeito e responsabilidade em relação ao bem-estar dos 

indivíduos.  

A Pesquisa e a Extensão priorizam projetos de ação e intervenção na busca de 

soluções para os problemas ambientais, no sentido de construção da cidadania, 

considerando a pluralidade e a diversidade cultural ao trabalhar a questão ambiental.  

A temática ambiental é abordada em diversas disciplinas do curso de 

Jornalismo, levando em consideração a importância do tema como aspecto 

preponderante para a conscientização da população através da produção de matérias 

jornalísticas com este enfoque. Nas disciplinas de Jornalismo Especializado, 

Laboratório de Jornalismo Impresso, Rádio e Televisão, os estudantes são instigados 

à produção de pautas para a divulgação do assunto, bem como estão envolvidos em 

projetos e eventos, a exemplo do Congresso Ambiental promovido pela UnC.  

A UnC desenvolve ainda projetos institucionais específicos, como: Programa 

de coleta seletiva de resíduos sólidos; Plano de sustentabilidade ambiental; Projetos 

para a preservação de recursos florestais; Projetos para a preservação de recursos 

hídricos; Projetos para a reciclagem de rejeitos industriais; Projetos para a reciclagem 

de rejeitos residenciais; Curso de formação para gestão da água em bacias. 

 

3.2.1.3 Política de Direitos Humanos 

 

O Curso com vistas a contribuir com a efetivação da Resolução CNE/CP n.º 

1/2012, contempla em seus cursos a Educação em Diretos Humanos de forma 

transversal, com a inclusão de conteúdo específico no bojo de ementas de disciplinas 

da matriz curricular dos cursos que comportem a temática.  

No curso de Jornalismo as disciplinas que contemplam esta temática são:  

Sociologia, Filosofia, Comunicação e Comportamento, Ética e Legislação em 
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Jornalismo. Na conjuntura de promoção e defesa dos Direitos Humanos, a UnC 

envolvendo ensino, pesquisa e extensão, promove práticas educativas promotoras de 

uma ética comprometida com a diversidade e inclusão, com o combate incansável ao 

racismo, preconceito e a discriminação. Ações relativas à acessibilidade, campanhas 

de promoção e prevenção a saúde, ao uso de drogas, DSTs, campanhas de 

conscientização, reflexão sobre o Dia da Consciência Negra, entre outras ações, 

complementam o conteúdo informado, analisado e discutido em sala de aula e se 

apresentam nos campos de intervenção na sociedade, onde fluem conhecimentos 

formais e não formais. São projetos direcionados para a formação de cidadãos críticos 

e participativos, em que a UnC é capaz de contribuir para a convivência pacífica, 

inclusão e justiça social.  

O tema Direitos humanos é trabalhado nas disciplinas curriculares de forma 

interdisciplinar, abordando os assuntos relacionados com o contexto social e histórico. 

Também é desenvolvido por meio de outros recursos pedagógicos envolvendo, 

palestras, campanhas, visitações, projetos de pesquisa, de extensão entre outras 

ações consideradas educacionais e de formação humana. 

A Extensão e a Pesquisa promovem debates na busca de recursos no sentido 

de construção da cidadania, considerando a pluralidade e a diversidade cultural, 

procurando contextualizar as ações e as atividades a serem desenvolvidas. Os 

programas institucionalizados. Os programas institucionalizados, referente à temática, 

todos os acadêmicos são convidados a participar independentemente da modalidade 

de ensino. 

 

3.2.2 Políticas de Pesquisa 

 

A Universidade do Contestado concebe a pesquisa como o conjunto de 

atividades voltadas à reflexão crítica e à produção do conhecimento, objetivando 

promover a ciência, tecnologia e inovação com vistas ao desenvolvimento regional de 

forma indissociada com o ensino e a extensão. 

A UnC organiza a pesquisa a partir dos grupos de pesquisa institucionais em 

torno de quatro linhas: 

a) Exatas, da terra e engenharias; 
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b) Biológicas, saúde e agrárias; 

c) Humanas, sociais e sociais aplicadas; 

d) Inovação. 

 

As linhas representam temas que congregam estudos científicos 

fundamentados em tradição investigativa, de onde se originam projetos de pesquisa 

que possuem aspectos em comum (CNPq, 2015). 

As linhas de pesquisa definidas no curso de Jornalismo são: 

 

a) Jornalismo em Ambientes Digitais: 

Estudos sobre produção e gestão de conteúdo em ambientes digitais 

interativos nos quais o Jornalismo está inserido, tendo como foco de 

investigação as novas mídias e tecnologias digitais interativas nos mais 

variados formatos como vídeo, som, imagem – estática ou em movimento -, 

conteúdo multi e transmidiático, produções específicas para aplicativos móveis 

e mídias sociais. As investigações privilegiarão a articulação entre teoria e a 

práxis onde o jornalismo é protagonista, tendo abertura para estudos 

exploratórios, tanto qualitativos como quantitativos, buscando contribuir 

sensivelmente para questões sociais e mercadológicas, aos quais o Jornalismo 

tem a missão de atuar e corroborar a compreensão e a análise do complexo 

mundo em rede que vivemos. 

b) Processos, Políticas Editoriais e Narrativas Jornalísticas: 

Estudos relacionados a produtos jornalísticos, tanto no que concerne às 

políticas editoriais das empresas, quanto às rotinas, aos processos produtivos, 

às narrativas jornalísticas (considerando estudo de relatos, elaboração de perfil 

e a fronteira entre o jornalismo e a literatura) e ao jornalismo como ferramenta 

social (seu uso por parte de movimentos organizados e dentro da cultura das 

mídias). Os estudos podem compreender formatos, linguagens, design, 

economias, a perspectiva dos valores da cidadania, ética e interesse público, 

empreendedorismo e modelos de gestão no mercado jornalístico e políticas 

internas em diferentes plataformas, tanto no âmbito das organizações 



20 
 

 

midiáticas como no de experiências alternativas de produção, circulação e 

recepção de notícias. 

c) Assessoria de Imprensa e Comunicação Organizacional: 

Estudo das práticas jornalísticas na cultura organizacional e assessoria no 

setor público, privado e não-governamental, considerando os modelos de 

comunicação administrativa, interna, institucional e mercadológica. Elaboração 

de planos, políticas e estratégias de gestão da comunicação integrada. 

d) Estudos de mídia regional - Dedica-se à análise sócio-histórica da mídia 

regional, práticas e rotinas de produção, de modo a compreender o 

funcionamento dos meios e contribuir para o aperfeiçoamento da comunicação 

na sociedade. 

e) Estratégias de comunicação e intervenção social - Pesquisa produtos e 

estratégias de comunicação, tanto no ambiente das organizações como em 

contextos mais amplos, de forma a intervir para a solução de problemas e 

contribuir para o desenvolvimento social. 

f) Comunicação e fenômenos socioculturais – Investiga a comunicação e seus 

impactos na cultura e na sociedade, dedicando-se, sobretudo, à influência dos 

meios de comunicação de massa, aos processos interativos e às mutações 

socioculturais decorrentes das mídias digitais, alavancadas pelo surgimento da 

Internet.  

 

Os projetos apresentados nos diferentes programas de iniciação científica, bem 

como nas atividades de pesquisa no curso de Jornalismo contemplam as referidas 

linhas de pesquisa. 

 

3.2.2.1 Iniciação Científica 

 

A Iniciação Científica da UnC caracteriza-se pelo ensino para a pesquisa, o 

qual inicia na graduação, aprimorando o processo ensino-aprendizagem e 

desenvolvendo a pesquisa como princípio educativo, formando pesquisadores 

voltados a produção do conhecimento. 
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A Universidade oferece o incentivo à iniciação científica por meio de 

financiamento próprio e voluntário, além de parcerias com programas de fomento 

federal e estadual, tais como: 

 

3.2.2.1.1 Bolsas com recursos da UnC 

 

a) FUNDO DE APOIO A PESQUISA – FAP/UnC: Modalidade de bolsas de 

Iniciação Científica própria da Universidade, a qual representa uma 

alternativa de contato com a pesquisa pelos estudantes de graduação 

presencial e a distância em sua formação inicial. 

 

b) PROGRAMA INSTITUCIONAL VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

E TECNOLÓGICA – PIVIC/UnC: Modalidade de Iniciação Científica 

vinculada a projetos desenvolvidos por pesquisadores sem percepção de 

bolsa ou incentivo financeiro, promovendo mais um acesso a formação de 

recursos humanos para a pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

inovação. 

 

3.2.2.1.2 Programas de Iniciação Científica em Parceria com Governo Federal e 

Estadual 

 

A UnC conta ainda com Programas de Iniciação Científica em parceria com 

Governo Federal e Estadual: 

a) BOLSA DE PESQUISA ART. 170: As bolsas do Programa de Bolsas 

Universitárias do Estado de Santa Catarina – UNIEDU, com recursos 

provenientes do Art. 170 da Constituição Estadual, destinam-se a 

estudantes economicamente carentes matriculados em cursos presenciais 

de graduação. 

b) BOLSA DE PESQUISA ART. 171/FUMDES: As bolsas do Fundo de apoio a 

Manutenção e ao desenvolvimento da Educação Superior – FUMDES, da 

Constituição Estadual, destinam-se a alunos economicamente carentes 

matriculados em cursos presenciais de graduação. 
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c) BOLSA PIBIC/CNPq: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica – PIBIC, financiado pelo CNPq, objetiva o desenvolvimento do 

pensamento científico e iniciação a pesquisa de estudantes matriculados em 

cursos de graduação. 

 

d) BOLSA PIBITI/CNPq: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PIBITI, financiado 

pelo CNPq, objetiva estimular os jovens do ensino superior as atividades, 

metodologias, conhecimentos e práticas próprias do desenvolvimento 

tecnológico e processo de inovação. 

 

e) BOLSA PIBITI – FUNTTEL/CNPq: O Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – Telecomunicações, 

financiado pelo CNPq, visa estimular estudantes de graduação nas 

atividades tecnológicas, especialmente aquelas da área de 

telecomunicações e afins, aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa 

tecnológica e do desenvolvimento do pensamento científico-tecnológico e da 

criatividade. 

 

f) BOLSA PIBID: foi criado com a finalidade de valorizar o magistério e apoiar 

estudantes de licenciatura plena das instituições federais e estaduais de 

educação superior. Tem como objetivo a elevação da qualidade das ações 

acadêmicas voltadas à formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura das instituições públicas de educação superior. Assim como a 

inserção dos licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, o que promove a integração entre educação superior e educação 

básica. 

 

A iniciação científica do Curso de Jornalismo atende a área de concentração e 

linhas de pesquisa do curso e aos Programas de Iniciação Científica ofertados pela 

IES. 
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3.2.2.2 Divulgação Científica 

 

As Revistas Institucionais da UnC obedecem a parâmetros mínimos de 

publicação/editoração estabelecidos conforme critérios de Estrato da Capes (Qualis-

Periódicos), publicado em Resolução institucional própria. 

As revistas científicas institucionais seguem a Resolução UnC-Reitoria 

007/2014, dispondo de quatro títulos nas seguintes áreas: 

1. Revista em Desenvolvimento Regional – DRd: Interdisciplinar em 

Desenvolvimento Regional; 

2. Revista Saúde e Meio Ambiente: Ciências da Saúde e Meio Ambiente; 

3. Revista Ágora: Ciências Sociais Aplicadas; 

4. Revista Profanações: Ciências Humanas. 

 

Para promover a divulgação da produção científica discente e docente a 

Universidade conta com o Programa de Apoio para Participação em Eventos 

Científicos (PAPEC) que concede auxílio para participação em eventos científicos de 

âmbito nacional e internacional.  

 

3.2.2.3 Políticas de Extensão 

 

A Extensão é o meio de integração Universidade-Sociedade através de um 

conjunto de ações de caráter interdisciplinar, capaz de articular as suas atividades 

com o Ensino, a Pesquisa e as demandas do entorno social, fortalecendo o 

compromisso da universidade com a sociedade. 

As áreas de Extensão estão organizadas e estruturadas de acordo com as 

necessidades regionais da abrangência dos campi e polos da UnC, sendo 

classificadas de acordo com as seguintes temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos 

Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Trabalho, Tecnologia e 

Inovação. 
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3.2.2.4 Programas Institucionais de Extensão Universitária 

 

A extensão universitária da UnC está focada em sete programas: 

 

a) Programa UnC Saúde e Qualidade de Vida: promove ações para a melhoria 

da saúde e qualidade de vida, por meio dos cursos de graduação e pós-

graduação, intervindo na comunidade através de projetos de saúde 

preventiva. 

b) Programa Nacional de Incentivos à Leitura – PROLER – UnC: atua na 

mobilização de práticas de leitura em diversos níveis e espaços, buscando 

difundir as políticas de leitura advindas do PROLER, como uma das 

garantias da formação do cidadão. 

c) Programa UnC na Comunidade: visa interagir com a comunidade em ações 

que promovam o desenvolvimento das instituições e das pessoas. 

Oportuniza aos professores, alunos e funcionários a efetiva extensão 

comunitária-social, intervindo em situações de catástrofes de forma 

emergencial, bem como, promove a participação em campanhas sociais e 

de apoio às minorias; 

d) Programa Arte na Escola: contribui para a capacitação dos profissionais de 

educação, arte e cultura, promovendo exposições e eventos culturais, por 

meio de parcerias e convênios com as organizações governamentais e não 

governamentais; 

e) Programa Universidade Aberta da Terceira Idade – UNATI: propicia a 

participação da Terceira Idade na Universidade do Contestado, abrindo 

espaço para o resgate da cidadania, com vistas a melhor qualidade de vida 

ao ser humano na maturidade, gerando oportunidades de atualização e 

integração na comunidade. O UNATI integra os acadêmicos e professores 

dos cursos de graduação e pós-graduação, desenvolvendo o ensino, a 

pesquisa e a extensão, por meio de parcerias e convênios com as 

organizações governamentais e não governamentais. 

f) Canto-coral: Para a promoção do desenvolvimento artístico cultural a UnC 

instituiu o Coral UnC com acadêmicos, professores e comunidade. 
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g) UnC Atleta: Programa tem como finalidade incentivar e favorecer o 

desempenho esportivo pela prática de uma modalidade esportiva de forma 

sistemática. São acadêmicos regulamente matriculados em cursos de 

ensino superior que apresentam melhores condições para continuidade na 

prática desportiva, representando a sua comunidade e a Instituição UnC. 

 

3.3 PÓS-GRADUAÇÃO 

 

A integração entre a Pós-Graduação e Graduação ocorre pela extensão de 

convites para os graduados assistirem aulas de aberturas de cursos de pós-

graduação e palestras, bem como os projetos para oferta de cursos ocorre a partir de 

sugestões dos Núcleos Docentes Estruturantes do Curso e de pesquisa de mercado 

realizada com os acadêmicos. Com base no princípio da formação continuada, a UnC 

oferece cursos de pós-graduação lato sensu, em conformidade com as linhas de 

pesquisa estabelecidas para o curso. 

 

3.4 OBJETIVO DO CURSO 

 

3.4.1 Objetivo Geral 

 

Oferecer competências e aptidões para o desempenho profissional de 

jornalista, com formação acadêmica generalista, humanista, crítica, ética e reflexiva, 

capacitando-o para  atuar como produtor intelectual e agente da cidadania, capaz de 

responder, por um lado, à complexidade e ao pluralismo característicos da sociedade 

e da cultura contemporâneas, possuindo os fundamentos teóricos e técnicos 

especializados, com clareza e segurança para o exercício de sua função social 

específica, de identidade profissional singular e diferenciada em relação ao campo 

maior da comunicação social. 

3.4.2 Objetivos Específicos 
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a)  formar profissionais com competência teórica, técnica, tecnológica, ética, 

estética para atuar criticamente na profissão, de modo responsável, 

produzindo assim seu aprimoramento. 

b) enfatizar, em sua formação, o espírito empreendedor e o domínio científico, 

de forma que sejam capazes de produzir pesquisa, conceber, executar e 

avaliar projetos inovadores que respondam às exigências contemporâneas 

e ampliem a atuação profissional em novos campos, projetando a função 

social da profissão em contextos ainda não delineados no presente. 

c) orientar a formação teórica e técnica para as especificidades 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 exercício profissional e o 

interesse público; 

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

elevação da autoestima profissional, dando ênfase à formação do jornalista 

como intelectual, produtor e/ou articulador de informações e conhecimentos 

sobre a atualidade, em todos os seus aspectos; 

e) preparar profissionais para atuar num contexto de mutação tecnológica 

constante no qual, além de dominar as técnicas e as ferramentas 

contemporâneas, é preciso conhecê-las em seus princípios para transformá-

las na medida das exigências do presente; 

f) ter como horizonte profissional o ambiente regido pela convergência 

tecnológica, em que o jornalismo impresso, embora conserve a sua 

importância no conjunto midiático, não seja a espinha dorsal do espaço de 

trabalho, nem dite as referências da profissão; 

g) incluir, na formação profissional, as rotinas de trabalho do jornalista em 

assessoria a instituições de todos os tipos; 

h) atentar para a necessidade de preparar profissionais que possam exercer 

dignamente a atividade como autônomos em contexto econômico cuja oferta 

de emprego não cresce na mesma proporção que a oferta de mão-de-obra; 
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i) assegurar acesso a conteúdos que possibilitem compreender a realidade 

social da região, de modo a ser um agente de mudança social e profissional, 

contribuindo para o desenvolvimento do contexto em que está inserido. 

j) instituir a graduação como etapa de formação profissional continuada e 

permanente; (BRASIL. Ministério da educação. Resolução N 1, de 

27/09/2013). 

 

3.5 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

O Consonante aos objetivos do curso e pautando-se no que preconizam as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Bacharelado em Jornalismo – 2013 

Parecer CNE/CES Nº 39/2013 (BRASIL, 2013) e a Resolução CNE/CES 01/2013, o 

concluinte do Curso de jornalismo deve estar apto para o desempenho profissional de 

jornalista, com formação acadêmica generalista, humanista, crítica, ética e reflexiva, 

capacitando-o, dessa forma, a atuar como produtor intelectual e agente da cidadania, 

capaz de responder, por um lado, à complexidade e ao pluralismo característicos da 

sociedade e da cultura contemporâneas, e, por outro, possuindo os fundamentos 

teóricos e técnicos especializados, o que lhe proporcionará clareza e segurança para 

o exercício de sua função social específica, de identidade profissional singular e 

diferenciada em relação ao campo maior da comunicação social.  

 

3.5.1 Ambiente/Áreas de Atuação. 

 

O jornalista pode atuar como profissional do campo da comunicação social nos 

diversos veículos de comunicação em diferentes contextos da prática profissional em 

Jornalismo, como em redações de veículos jornalísticos de modelos tradicionais: 

jornais, revistas, rádio, televisão, bem como atuar em modelos contemporâneos com 

estruturas de atuação multiplataforma. O profissional egresso também pode atuar em 

áreas específicas, tais como Comunicação institucional; Assessoria de Imprensa; 

Produção e Edição de produtos de comunicação; Jornalismo Especializado; 

Fotojornalismo.  
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3.5.2 Habilidades, Competências e Atitudes 

 

Nessa perspectiva, o perfil do Graduado em Jornalismo contempla as seguintes 

competências, habilidades, conhecimentos, atitudes e valores (Conforme as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Bacharelado em Jornalismo):  

 

I - Competências gerais:  

a) compreender e valorizar, como conquistas históricas da cidadania e 

indicadores de um estágio avançado de civilização, em processo constante 

de riscos e aperfeiçoamento: o regime democrático, o pluralismo de ideias e 

de opiniões, a cultura da paz, os direitos humanos, as liberdades públicas, a 

justiça social e o desenvolvimento sustentável;  

b) conhecer, em sua unicidade e complexidade intrínsecas, a história, a cultura 

e a realidade social, econômica e política brasileira, considerando 

especialmente a diversidade regional, os contextos latino-americano e ibero-

americano, o eixo sul-sul e o processo de internacionalização da produção 

jornalística;  

c) identificar e reconhecer a relevância e o interesse público entre os temas da 

atualidade;  

d) distinguir entre o verdadeiro e o falso a partir de um sistema de referências 

éticas e profissionais;  

e) pesquisar, selecionar e analisar informações em qualquer campo de 

conhecimento específico;  

f) dominar a expressão oral e a escrita em língua portuguesa;  

g) ter domínio instrumental de, pelo menos, dois outros idiomas – 

preferencialmente inglês e espanhol, integrantes que são do contexto 

geopolítico em que o Brasil está inserido;  

h) interagir com pessoas e grupos sociais de formações e culturas diversas e 

diferentes níveis de escolaridade;  

i) ser capaz de trabalhar em equipes profissionais multifacetadas;  

j) saber utilizar as tecnologias de informação e comunicação;  

k) pautar-se pela inovação permanente de métodos, técnicas e procedimentos;  
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l) cultivar a curiosidade sobre os mais diversos assuntos e a humildade em 

relação ao conhecimento;  

m) compreender que o aprendizado é permanente;  

n) saber conviver com o poder, a fama e a celebridade, mantendo a 

independência e o distanciamento necessários em relação a eles;  

o) perceber constrangimentos à atuação profissional e desenvolver senso 

crítico em relação a isso;  

p) procurar ou criar alternativas para o aperfeiçoamento das práticas 

profissionais;  

q) atuar sempre com discernimento ético.  

 

II - Competências cognitivas:  

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 sua complexidade 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 sobre 

esse exercício.  

 

III - Competências pragmáticas:  

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;  
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d) organizar pautas e planejar coberturas jornalísticas;  

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, além 

das de produzir, editar e difundir;  

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, bem como 

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.  
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V - Competências comportamentais:  

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 envolvam 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 

ideias e das mais diversas opiniões.  

 

3.6 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

3.6.1 Organização Curricular 

 

3.6.1.1 Matriz Curricular 

 

A matriz curricular conta com 44 disciplinas, ministradas em 08 (oito) fases 

letivas, a ser integralizadas no mínimo de 04 (quatro) anos, no máximo 08 (oito) anos, 

perfazendo um total de 200 créditos, que correspondem a 3.000 horas, já computadas 

as horas de atividades complementares. 

 

FASE I 
Código Disciplinas C/H. 

INC21 Introdução à Comunicação 60 

POR11 Português 60 

SOC01 Sociologia 60 

MCI01 Metodologia científica 30 

FOT01 Fotojornalismo I 60 

EON11 Economia 30 

 Subtotal 300 
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FASE II 
Código Disciplinas C/H. 

IFC01 Informática Aplicada à Comunicação 60 

RDA01 Redação I 60 

RAO01 Rádio I 60 

FIL21 Filosofia 60 

FOT02 Fotojornalismo II 60 

 Subtotal 300 

 
FASE III 
Código Disciplinas C/H. 

PGJ01 Planejamento Gráfico em Jornalismo 60 
   

RDA02 Redação II 60 

TDC01 Teorias da Comunicação 60 
   

ETA41 Estética da Arte 30 
   

ESL11 Estudos da Linguagem 60 
   

RAO02 Rádio II 60 

 Subtotal 330 
   

 

FASE IV 
Código Disciplinas C/H. 

LJI01 Laboratório de Jornalismo Impresso I 60 
   

RAO03 Rádio III 60 
RDA03 Redação III 60 

CEC01 Comunicação e Comportamento 60 
   

JOD01 Jornalismo Digital I 60 
   

 Subtotal 300 
   

 

FASE V 
Código Disciplinas C/H. 

LJI02 Laboratório de Jornalismo Impresso II 60 

JOD02 Jornalismo Digital II 60 
   

MAR11 Marketing 60 
   

COR01 Comunicação Organizacional 60 
   

TEV01 Televisão I 60 
   

EEG41 Empreendedorismo e Gestão 60 
   

OPG01 Opinião Pública e Gestão de Crise 30 
   

 Subtotal 390 
   

 

FASE VI 
Código Disciplinas C/H. 

TEV02 Televisão II 60 

LJI03 Laboratório de Jornalismo Impresso III 60 
   

WDJ01 Webdesign no Jornalismo 60 
   

AIM31 Assessoria de Imprensa 60 
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MPE01 Metodologia da Pesquisa 60 
ELJ01 Ética e Legislação em Jornalismo 60 

   

 Subtotal 360 
   

 
FASE VII 
Código Disciplinas C/H. 

MPC31 Metodologia em Projetos de Comunicação 60 
JOE01 Jornalismo Especializado 60 
TEV03 Televisão III 60 
ESJ01 Estágio Curricular Supervisionado 240 

 Subtotal 420 
   

 
FASE VIII 
Código Disciplinas C/H. 

TJO11 Trabalho de Conclusão de Curso 120 

PEJ31 Projeto Experimental I (Rádio) 60 

PEJ32 Projeto Experimental II(Televisão) 60 

PEJ33 Projeto Experimental III (Impresso) 60 

PEJ34 Projeto Experimental IV (Mídias Digitais) 60 
   

 Subtotal 360 
   

 Total 2760 
   

 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO  

Atividades C/H 

Carga Horária das Disciplinas Obrigatórias 2760 

Horas de Atividades Complementares 240 

Integralização Obrigatória 3000  
 

Código  Disciplina Optativa  Créd.  C/H.  

LIB21  Libras*  04  60  
* As disciplinas optativas serão ofertadas se houver no mínimo 15 alunos matriculados, independente 
da fase.  

 

3.7 CONTEÚDOS CURRICULARES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DAS 

DISCIPLINAS 

 

A partir do ementário são organizados os conteúdos curriculares que 

constituem os planos de ensino. Em todas as ementas consta a bibliografia básica e 

a bibliografia complementar (ANEXO A). 
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3.8 METODOLOGIA 

 

As metodologias de ensino-aprendizagem ressaltam além dos métodos 

tradicionais a inserção gradativa das metodologias ativas de aprendizagem.  A 

incorporação de avanços tecnológicos às práticas educacionais é explorada pela 

inserção de tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, por meio de recursos 

como videoconferência, AVA/MOODLE, softwares de simulação, blogs, laboratórios 

de informática, documentos virtuais e outras ferramentas que oportunizam aos 

professores o desenvolvimento de atividades diferenciadas. 

A relação teórico-prática favorece proposta pedagógica que conduz o aluno à 

realidade, permitindo a interpretação, reinterpretação e sistematização das 

experiências acadêmicas, estimulando a reflexão. Esta relação permite a aplicação 

de conhecimentos adquiridos durante a vida acadêmica (ensino, pesquisa e extensão) 

na prática, fazendo parte da organização curricular através de estágio supervisionado 

obrigatório ou não obrigatório, visitas técnicas, aulas em laboratórios, monitorias, 

oficinas, pesquisa individual ou coletiva e atividades de extensão, observando as 

políticas institucionais e diretrizes, internas e externas. 

Os temas transversais são estabelecidos por meio da inclusão de conteúdos 

de forma interdisciplinar e/ou disciplinar previsto nas políticas institucionais de 

educação das relações étnicos raciais, educação ambiental e direitos humanos. Além 

desses temas, a inserção da disciplina de Libras, está instituída de forma optativa a 

todos os cursos de graduação de bacharelado. 

Os alunos do Curso de Bacharelado em Jornalismo na modalidade de ensino 

a distância, dispõem do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, sistema 

computacional que oferece um espaço abrangente para a organização, 

desenvolvimento e acompanhamento dos cursos organizados por esta modalidade de 

ensino, por meio da internet. 

A partir de 2015, iniciaram-se os reparos técnicos do sistema operacional de 

hospedagem da plataforma, quantidade de memória, espaço em disco, passando para 

a customização desta Plataforma para posterior oferta de cursos EaD com ambiente 

e material da própria Instituição. 
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Atualmente o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) utiliza a plataforma 

AVA/MOODLE em sua versão 3.6, ferramenta com licença open source, com 

hospedagem dedicada, garantindo assim a disponibilidade do ambiente em tempo 

integral para o acadêmico, possui monitoramento dos processos realizados, 

atendendo a demanda dos acessos. 

O referido Curso está organizado em formato de tópicos contendo recursos 

como fórum, videoaulas, chats, troca de e-mails e transmissões ao vivo entre 

professores e acadêmicos em situações pontuais, ou previamente agendadas. 

Seu atual formato permite a integração plena de arquivos HTML, desta forma, 

gerando um link direto para bibliotecas de conteúdo aberto, sites especializados em 

objetos de aprendizagem, museus, mapas, repositórios entre outras iniciativas 

públicas e privadas disponíveis na web (Internet). 

A distribuição da disciplina no AVA é organizada da seguinte forma: 

 

Tópicos da disciplina (Unidades): As unidades são subdivididas em seções, 

onde estas contemplam a ementa da disciplina, proposta no Projeto 

Pedagógico do Curso – PPC direcionam o acadêmico a construção de um 

conhecimento específico na determinada disciplina. 

 

Vídeo Introdutório: vídeo em que o docente faz a sua apresentação, para os 

acadêmicos da disciplina. 

 

Material de apoio: Os materiais de apoio que estão disponíveis são: 

 O Guia do Aluno: Contempla toda a funcionalidade do ambiente, bem como, 

direitos e deveres do Acadêmico do EaD; 

 Calendário: Possui as informações referentes ao início e término das 

atividades da disciplina em seu curso, desta forma, efetuando um alinhamento 

com o acadêmico para que o mesmo possa se organizar da melhor forma 

possível para os estudos e avaliação, de acordo com o prazo definido para a 

disciplina, este Calendário pode ser visualizado diretamente no ambiente ou 

impresso. 
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 E-Book: Livro digital da disciplina, contempla o conteúdo da disciplina, 

elaborado pelo(s) professor(es) conteudista(s), com imagens; Atividades de 

autoaprendizagem; leitura complementar; sugestões de leituras; links de 

acesso a vídeos dentre outros, pode ser visualizado digitalmente ou efetuado 

o download para impressão. O E-Book é Material organizado e produzido 

pelos professores da Universidade do Contestado e o mesmo é 

disponibilizado aos alunos de forma online, conforme Calendário Acadêmico 

do Curso, o mesmo permanece disponibilizado do início ao final do Curso no 

Ava do aluno. 

 

 Videoaulas: Explicações teórico-práticas gravadas em vídeos com o docente 

abordando tópicos referentes a disciplina, compatível com dispositivos móveis 

(tabletes, celulares). Os Vídeos é um Material organizado e produzido pelos 

professores da Universidade do Contestado e o mesmo é disponibilizado aos 

alunos de forma online, conforme Calendário Acadêmico do Curso, o mesmo 

permanece disponibilizado do início ao final do Curso no Ava do aluno. 

 

Além dos tópicos possíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem, tem-se a 

possibilidade de envio de recados/mensagens aos acadêmicos matriculados sobre:  

atividades avaliativas, provas presenciais, o não acesso dos acadêmicos, datas de 

oficinas práticas, distribuição de materiais de apoio, pesquisas de satisfação, 

avaliação institucional – CPA, eventos que acadêmicos da Instituição dentre outros. 

No Núcleo de Educação a Distância – NEAD, (Campus UnC Concórdia) tem-

se a estrutura do Ensino a Distância para o atendimento dos Acadêmicos e dos Polos 

de apoio presencial da Universidade pelo 08006450850, e-mails em ambos acessos 

para duvidas acadêmicas e administrativas. 

 

3.8.1 Recepção e Ambientalização 

 

 Aula Inaugural: Desenvolvida por meio de videoconferência para os polos de 

Apoio presencial pelos professores do NEAD, posteriormente o professor 

presencial continua com a recepção do acadêmico no Polo com a sua equipe. 
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 Ambientalização: Continuando a aula inaugural, o professor presencial do 

Polo, enfatiza o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, com explanação 

da navegação neste ambiente, atenção aos calendários; atividades 

avaliativas; atividades complementares e estágios; acesso ao acervo digital e 

biblioteca da instituição e dos polos; como proceder nas duvidas especificas 

do conteúdo e da navegação; secretaria e administração, enfim, as 

informações para que este acadêmico se sinta incluído no ambiente 

acadêmico da Instituição. 

 

3.8.2 Indissociabilidade do Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

A Indissociabilidade é vista como princípio norteador da Universidade do 

Contestado, caracterizada pela integração Ensino, Pesquisa e Extensão como forma 

de articular os diferentes saberes profissionais promovendo a difusão, criação, 

sistematização e transformação social e do conhecimento teórico-prático. 

A UnC considera 7 (sete) eixos norteadores com base nas suas políticas 

acadêmicas, sendo: Interdisciplinaridade, Temas transversais, Programas 

institucionais, Atividades complementares, Estágios, Trabalho de Conclusão de Curso 

e Iniciação Científica.  

 

3.8.3 Interdisciplinaridade no Curso de Jornalismo 

 

As disciplinas do Curso de Bacharelado em Jornalismo   estão distribuídas para 

o desenvolvimento interdisciplinar dos respectivos saberes do curso, visando 

estabelecer o equilíbrio dos conteúdos ministrados para a formação integral do 

acadêmico e acontece continuamente em atividades entre as disciplinas do curso, 

seminários, palestras, simpósios, bem como pelas atividades práticas desenvolvidas. 

Outras atividades interdisciplinares desenvolvidas pelo curso são os 

seminários, palestras, simpósios, viagens de estudo e semanas acadêmicas. 
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3.9 ESTÁGIOS CURRICULARES 

 

A UnC oportuniza duas modalidades de Estágio Curricular: o Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório e o Estágio Curricular Não Obrigatório. O Estágio 

Supervisionado Obrigatório é componente curricular, presente na Matriz Curricular do 

curso e ocorre em consonância com a legislação vigente e Consolidação das Leis 

Trabalhistas - CLT, e com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação. Quanto à modalidade de Estágio Não-Obrigatório seus dispositivos e 

duração estão submetidos à Lei 11.788/09.  

 

3.9.1 Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

 

O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório é componente obrigatório para 

a integralização da carga horária do curso, tendo como objetivo consolidar práticas de 

desempenho profissional inerente ao perfil do formando, definido em cada instituição 

por seus colegiados acadêmicos, aos quais competem aprovar o regulamento 

correspondente, com suas diferentes modalidades de operacionalização, adequando 

as atividades a condição de oferta do curso (EAD) e de contexto de acesso dentro da 

realidade de cada acadêmico. 

A disciplina de Estágio Supervisionado do Curso de Jornalismo  integraliza 240 

horas na 7ª fase. Os procedimentos adotados para o Estágio Supervisionado do Curso 

estão descritos em regulamentação própria. 

 

3.9.2 Estágio Curricular Supervisionado Não Obrigatório 

 

O Estágio Curricular Não Obrigatório ocorre por iniciativa do acadêmico e tem 

o objetivo de favorecer o processo de aprendizagem por promover o efetivo 

aprimoramento, através da prática do cotidiano profissional. No Curso de Jornalismo 

do EaD, foram realizados nos seguintes segmentos Prefeituras, Empresas, 

Instituições Públicas e Privadas. 
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3.9.3 Integração com Empresas e Instituições 

 

As novas Diretrizes Curriculares (2013) estabeleceram o Estágio Curricular 

componente obrigatório no currículo, com pelo menos 200 horas de duração. O 

Estágio tem por objetivo consolidar práticas de desempenho profissional inerentes ao 

perfil do formando, obedecendo a regulamentação específica.  Como diretrizes gerais, 

ficou estabelecido que o estágio poderá ser realizado em Instituições públicas, 

privadas ou do terceiro setor ou na própria instituição de ensino, em veículos 

autônomos ou assessorias profissionais. 

A integração entre Universidade e Empresas e Instituições Públicas e Privadas 

ocorre por meio de parcerias e convênios, durante o Estágio Curricular 

Supervisionado obrigatório, componente obrigatório para a integralização da carga 

horária do curso, e tem como objetivo favorecer o processo de aprendizagem da 

prática efetiva da profissão. 

A disciplina de Estágio Supervisionado do Curso de Jornalismo  integraliza 240 

(duzentas e quarenta horas)  distribuídas  na  entre a 7ª e 8ª fase. O  referido estágio   

ocorrem nas Empresas e Instituições  públicas e privadas com atuação específica na 

área de formação do curso, conforme as diversas modalidades de atuação dos 

profissionais no campo do jornalismo. 

 

3.10 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As Atividades Complementares, institucionalizadas por meio da Resolução 

UnC-CONSUN 015/2019, são componentes curriculares obrigatórios. Entende-se por 

Atividades Complementares, estudos e atividades que não estejam contempladas na 

obrigatoriedade acadêmica, relativas ao ensino, pesquisa, extensão e cultura. Para 

tais atividades, o reconhecimento requer a avaliação de conhecimentos, habilidades 

e competências, que devem ter sido adquiridas fora do ambiente acadêmico, mediante 

documentação comprobatória. 

O Curso de Jornalismo concentra carga horária de atividades complementares 

com 240 (duzentos e quarenta) horas, devendo seu cumprimento ser distribuído ao 

longo do curso e podem ser desenvolvidas na modalidade presencial ou à distância. 
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A realização das referidas atividades é obrigatória para todos os acadêmicos 

regularmente matriculados, podendo ser desenvolvidas em: 

- atividades de ensino; 

- atividades de pesquisa; 

- atividades de extensão e cultura. 

 

O Curso oferece atividades complementares por meio da Semana Acadêmica, 

Palestras e Trabalhos na Comunidade em parceria com segmentos locais. 

 

3.11 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC E PROJETOS 

EXPERIMENTAIS 

 

3.11.1 Trabalho de Conclusão de Curso 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é uma atividade acadêmica 

obrigatória, desenvolvida mediante orientação e avaliação, que consiste na 

sistematização, registro e apresentação de conhecimentos na área de formação como 

resultado do trabalho de pesquisa, investigação científica e extensão. O TCC deve 

abordar temas relacionados às linhas de pesquisa do curso. Conforme o que 

preconizam as diretrizes curriculares nacionais o TCC pode se constituir em um 

trabalho prático de cunho jornalístico ou de reflexão teórica sobre temas relacionados 

à atividade jornalística. 

O TCC do Curso de Bacharelado em Jornalismo integraliza 120 horas na 8 ª   

fase. Os procedimentos adotados para a disciplina de TCC estão descritos em 

regulamentação própria. 

 

3.11.2 Projetos Experimentais 

 

O curso de Bacharelado em Jornalismo inclui como parte da sua grade final da 

formação de seus acadêmicos a produção de quatro projetos experimentais que 

transcorrem de forma concomitante com o TCC, para ampliar as possibilidades de 

experiências para cada formando, conforme as especificidades de cada área de 
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produção jornalística envolvida. Sendo assim, os referidos projetos se dividem em 

quatro áreas: 

- Projeto Experimental I - Rádio  

- Projeto Experimental II - Televisão 

- Projeto Experimental III - Impresso 

- Projeto Experimental IV – Mídias Digitais 

 

A produção destes projetos se dá em caráter individual, obedecendo as 

orientações do professor responsável pelos projetos, visando oferecer ao acadêmico 

a possibilidade para demonstrar os conhecimentos adquiridos de forma segmentada, 

conforme as características técnicas necessárias para a produção e apresentação 

destes estudos. Os procedimentos adotados para o desenvolvimento dos projetos 

experimentais estão descritos em regulamentação própria. 

 

3.12 APOIO AO DISCENTE 

 

A Universidade do Contestado possui Política de Apoio Acadêmico em termos 

de acesso, permanência e sucesso dos alunos ingressantes na Instituição por meio 

de: acompanhamento pedagógico, psicológico, de saúde e social; viabilização de 

bolsas de estudo; seguro mensalidade ao acadêmico; programa de acolhimento, 

espaço de participação e convivência oportunizando condições favoráveis à 

integração na vida universitária.  

A UnC busca permanentemente qualificar os serviços disponíveis aos alunos 

reafirmando seu compromisso com a missão e visão da Instituição, dentre os quais 

destacam-se:  

 

3.12.1 Serviço de Orientação Educacional - SOE 

 

O Serviço de Orientação Educacional – SOE da Universidade do Contestado - 

UnC visa apoiar os discentes nos aspectos sociais, psicológicos, pedagógicos e de 

saúde. O objetivo das ações desenvolvidas pelo SOE são orientadas com vistas a 
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garantir a permanência dos estudantes na UnC para que, assim, concluam os Cursos 

de Graduação, com sucesso.  

A equipe do SOE é formada por profissionais que atuam de forma 

multidisciplinar nas áreas de assistência, saúde e educação tendo como atribuição 

coordenar programas e projetos voltados à permanência do acadêmico na UnC: 

I. Promover acompanhamento psicopedagógico aos discentes;  

II. Executar os Programas de Assistência Estudantil da UnC; 

III. Gerenciar ações de educação inclusiva. 

 

3.12.2 Serviço de Apoio ao Estudante - SAE 

 

O SAE - Serviço de Apoio ao Estudante da Universidade do Contestado é um 

serviço voltado ao atendimento do aluno de graduação e pós-graduação no que diz 

respeito ao seu desenvolvimento e planejamento de carreira, sua adaptação ao ensino 

superior, entre outros. Oferecendo os seguintes serviços: 

I. Apoio Financeiro/Bolsas de Estudo: por meio da concessão de bolsas 

de estudo e financiamento estudantil; 

II. Apoio para a inserção ao mercado de trabalho: por meio da gestão dos 

estágios não obrigatórios e divulgação das oportunidades de estágio e 

trabalho a estudantes; 

III. Apoio na divulgação de oportunidades de moradia e horários de 

transporte público, para facilitar a acolhida na Universidade; 

IV. Mediação de parcerias com empresas, instituições e a comunidade 

regional. 

V. Atendimento e acompanhamento do acadêmico, divulgando todas as 

possibilidades de benefício disponível na UnC; 

VI. Recepção dos calouros, integrando-os na vida universitária. 

VII. Promoção e apoio à comunidade universitária. 
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3.12.3 Internacionalização: Mobilidade Acadêmica  

 

O desenvolvimento da capacidade científica, tecnológica e inovativa brasileira 

inclui o fomento à internacionalização da ciência e dos cientistas brasileiros, bem 

como o fortalecimento das atividades de cooperação científica e tecnológica com 

outros países e regiões (MCTI, 2012). 

Para incentivar intercâmbios de estudo e pesquisa, favorecendo a formação 

integral dos acadêmicos por meio de vivências com outras culturas, desenvolvimento 

de habilidades de comunicação e relações interpessoais, bem como prática ou 

aprendizado de outros idiomas, a UnC possui o Programa de Mobilidade Acadêmica 

(PMA-UnC), o qual possibilita a realização de disciplinas e outras atividades 

acadêmicas entre a Universidade do Contestado e Universidades brasileiras e 

estrangeiras conveniadas.  

As estratégias para fortalecimento das ações de mobilidade acadêmica durante 

a execução do PDI visam: 

i.O fomento do ensino e aprendizagem de língua estrangeira. 

ii.O fomento ao uso das TICs para facilitar a mobilidade virtual. 

iii.A oferta dos cursos de extensão sobre outras culturas. 

iv.O fomento à ligação entre grupos étnicos e culturais da comunidade. 

v.Oficinas sobre comunicação intercultural. 

 

3.12.4 Programa Bolsa Atleta UnC 

 

O Programa Atleta UnC, tem como finalidade incentivar e favorecer o 

desempenho esportivo dos acadêmicos regularmente matriculados nos Cursos de 

Ensino Superior da Universidade do Contestado – UnC, pelo mérito acadêmico 

desportivo.  

 

3.12.5 Fundo de Apoio à Pesquisa da UnC (FAP-UnC) 

 

O FAP é o fomento próprio da UnC que visa a inserção de alunos no universo 

da pesquisa como forma de contribuir para o fomento do desenvolvimento econômico, 
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cultural e social e das potencialidades regionais. As inscrições ocorrem no segundo 

semestre letivo. 

 

3.12.6 Bolsas com Recursos Externos 

 

1. Bolsa Pesquisa Art. 170 – FUNDO DE APOIO A MANUTENÇÃO E AO 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - FUMDES. Da 

Constituição Estadual, tem por objetivo conceder bolsas de Estudo e 

Pesquisa a estudantes matriculados em cursos presenciais de graduação 

por meio de recursos provenientes do FUMDES promovendo a inserção dos 

acadêmicos no universo da pesquisa. As inscrições são no 1º semestre para 

concessão no 1º e 2º semestre. 

 

2. Bolsa Pesquisa e Extensão Art. 171 C.E./FUMDES – FUNDO DE APOIO A 

MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - 

FUMDES. Da Constituição Estadual, tem por objetivo conceder bolsas de 

Pesquisa e Extensão a estudantes matriculados em cursos presenciais de 

graduação por meio de recursos provenientes do FUMDES promovendo a 

inserção dos acadêmicos no universo da pesquisa e extensão. As inscrições 

são feitas no 1º semestre para concessão a partir do 2º semestre. 

 

3. PIBIC - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA – CNPq, é um programa voltado para o desenvolvimento do 

pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação 

do ensino superior. As inscrições ocorrem no primeiro semestre do ano. 

 

4. PIBITI- PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO – CNPq tem por 

objetivo estimular os jovens do ensino superior nas atividades, metodologias, 

conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e 

processos de inovação.  As inscrições ocorrem no primeiro semestre do 

ano.  
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5. PIBITI – FUNTTEL - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO – 

TELECOMUNICAÇÕES – CNPq. Nova modalidade de bolsa que visa 

estimular estudantes de graduação nas atividades tecnológicas, 

especialmente aquelas da área de telecomunicações e afins, aprendizagem 

de técnicas e métodos de pesquisa tecnológica e do desenvolvimento do 

pensamento científico-tecnológico e da criatividade, decorrentes das 

condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa. As 

inscrições ocorrem no segundo semestre letivo. 

6. PROESDE - Este programa foi elaborado em conjunto da Secretaria de 

Estado da Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, das 

Instituições de Ensino Superior e das SDRs que integram o programa. 

Consiste em um conjunto de atividades de ensino, pesquisa e extensão 

voltadas para o desenvolvimento socioeconômico das áreas de abrangência 

das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional- SDRs. 

Compreende um Curso de Extensão para o Desenvolvimento Regional, 

gratuito; ensino de Graduação em cursos existentes considerados 

estratégicos para o desenvolvimento regional, gratuidade parcial (70%) e 

participação em Programas de Pesquisa e Extensão voltados para o 

desenvolvimento regional. 

 

7. PIBID: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) foi 

criado com a finalidade de valorizar o magistério e apoiar estudantes de 

licenciatura plena das instituições federais e estaduais de educação 

superior. Tem como objetivo a elevação da qualidade das ações acadêmicas 

voltadas à formação inicial de professores nos cursos de licenciatura das 

instituições públicas de educação superior. Assim como a inserção dos 

licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, o que 

promove a integração entre educação superior e educação básica. 
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3.12.7 Programa de Apoio para Participação em Eventos Científicos da Universidade 

do Contestado – PAPEC/UnC 

 

O Programa de Apoio para Participação em Eventos Científicos da 

Universidade do Contestado – PAPEC/UnC instituído e regulamentado por meio da 

Resolução UnC-Reitoria nº 023/2014 tem por objetivos:  

I. Proporcionar apoio à participação em eventos científicos aos docentes 

e discentes; 

II. Estimular pesquisadores produtivos a disseminar o conhecimento 

produzido na UnC em eventos científicos regionais, nacionais e 

internacionais; 

III. Qualificar a pesquisa desenvolvida na Universidade do Contestado-

UnC. 

 

O Programa de Apoio concederá auxílio anual para participação em Eventos 

Científicos aos discentes da instituição, mediante comprovação de aceite de trabalho 

no evento. 

O apoio financeiro se dará em caráter de ressarcimento, mediante a 

apresentação dos comprovantes de despesas financiáveis (recibos de táxi, notas 

fiscais de passagens aéreas, passagens de ônibus, alimentação, estadia, 

comprovante de pagamento da inscrição do evento), além da efetiva apresentação no 

evento por meio de fotografia da apresentação pôster/oral.  

 

3.12.8 Seguro Mensalidade 

 

A fim de proporcionar maior segurança e bem-estar ao acadêmico no caso de 

eventual dificuldade financeira, o seguro mensalidade oferece ao aluno o pagamento 

de até três mensalidades, desde que comprovada a perda de emprego. 
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3.12.9 Organização Estudantil 

 

A representação estudantil, no âmbito da Universidade do Contestado, a partir 

da unificação das mantenedoras dar-se-á através do Diretório Central dos Estudantes 

– DCE, com atuação na sede da Reitoria, conforme estabelecido no Regimento da 

UnC, Artigo 58. 

Como forma de fortalecer a participação e ampliar o comprometimento de todos 

os segmentos na definição das metas e dos planos dos cursos em que atuam, foi 

incentivada a representação estudantil nas reuniões dos colegiados de cursos de 

graduação e pós-graduação e no conselho universitário. 

 

3.13 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

O processo de avaliação de ensino-aprendizagem tem caráter formativo, e se 

constitui de um processo contínuo tendo em vista o desenvolvimento de habilidades 

e competências que expressam a aprendizagem do aluno. Tem por finalidade 

acompanhar o progresso do aluno no domínio das competências exigidas para 

adequada formação científica e profissional. A avaliação do desempenho acadêmico 

é realizada de forma sistemática utilizando-se de instrumentos teórico-práticos em 

consonância com a Resolução UnC-CONSUN 012/2018. 

 

3.14 AVALIAÇÃO DO CURSO  

 

O Curso de Jornalismo da UnC passa por duas avaliações: a avaliação interna, 

realizada pela comissão própria de avaliação - CPA (auto avaliação); e avaliação 

externa – realizada pelos órgãos reguladores externos. 
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3.14.1 Avaliação Interna do Curso 

 

A Comissão Própria de Avaliação tem atuação autônoma em relação aos 

Conselhos e demais Órgãos Colegiados da UnC, sendo composta por representante 

docente, discente, técnico-administrativo e comunidade externa. 

A autoavaliação institucional se constitui de modelos e instrumentos que 

podem, a qualquer momento, ser aplicados em situações específicas, gerando 

subsídios para permanentes reexames e reorientações exigidas pelos avanços do 

conhecimento e demandadas pelos contextos regional e nacional. Os resultados vão 

fundamentar o processo de gestão e os atos de regulação interna. As adaptações e 

revisões servirão para corrigir fragilidades e os aspectos negativos apontados, bem 

como fortalecer e consolidar os aspectos positivos. 

Semestralmente, a CPA implementa processo de avaliação do desempenho 

dos docentes nos cursos de graduação, devidamente regulamentado, cuja análise dos 

resultados avaliativos e o desenvolvimento de ações propositivas em cada curso, 

constituem conjunto de propostas para melhorias na atividade docente, destacando-

se entre elas:  

  A reflexão da ação docente;  

  Acompanhamento sistemático das atividades da docência; 

  Aconselhamento para formação continuada; 

  A formação continuada em serviço, semestralmente, a qual inclui palestras, 

oficinas e reuniões, realizadas em cada Campus; 

  Desenvolvimento de ações no âmbito dos colegiados de curso que 

contribuem para a melhoria dos processos pedagógicos, visando à 

organização e a implementação do projeto pedagógico. 

Os resultados apontados nas avaliações servem de base para valorizar o bom 

desempenho e para a elaboração de planos de ação no sentido de aprimorar e corrigir 

distorções que interfiram no processo do ensino e da aprendizagem. 
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3.14.2 Avaliação Externa do Curso 

 

Os procedimentos de avaliação externa a que se submete o Curso de 

Bacharelado em Jornalismo são: 

a) Avaliação de curso: realizado pelo órgão regulador competente;  

b) Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE: o qual avalia o 

rendimento dos alunos em relação aos conteúdos programáticos dos cursos 

em que estão matriculados em condição indispensável para a emissão do 

histórico escolar, para os alunos selecionados escolar;  

c) Conceito Preliminar do Curso – CPC: indicador prévio da situação dos cursos 

de graduação no país. É composto por diferentes variáveis, que traduzem 

resultados da avaliação de desempenho de estudantes, infraestrutura e 

instalações, recursos didático-pedagógicos e corpo docente. As variáveis 

utilizadas em sua composição são retiradas do ENADE, incluindo o Indicador 

de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) e o 

questionário socioeconômico. 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) é componente 

curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo o registro de participação 

condição indispensável para a emissão do histórico escolar, independentemente do 

estudante ter sido selecionado ou não no processo de amostragem do INEP.  

 

3.15 ATIVIDADES DE TUTORIA 

 

O papel da Tutoria presencial em Cursos na Modalidade de Educação a 

Distância é imprescindível para o bom andamento do Curso e o processo de ensino-

aprendizagem. 

Nos polos de Educação a Distância da UnC, o Tutor Presencial, tem um papel 

imprescindível, pois o mesmo está no polo atendendo presencialmente o acadêmico, 

com a finalidade de sanar as dúvidas Acadêmicas e Administrativas, onde encaminha 

e fortalece a este acadêmico a importância de ser aluno do Curso e da Universidade, 

não o deixando só nesta caminhada acadêmica. 
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As Atribuições do Tutor Presencial estão contidas na Resolução UnC-Reitoria 

011/2014;  

a) Atender os estudantes no polo, especialmente no desenvolvimento das 

atividades acadêmicas, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo 

dúvidas em relação a conteúdos específicos, notadamente quanto ao uso 

das tecnologias de comunicação e informação disponíveis. 

b) Auxiliar nos momentos presenciais obrigatórios, tais como avaliações, aulas 

práticas em laboratórios e apresentação de trabalhos, atividades coletivas 

ou individuais, dentre outras. 

c) Manter-se em comunicação permanente com os tutores a distância e com a 

equipe pedagógica do curso. 

 

O Papel do professor Online também é de fundamental importância para a EaD, 

onde este está diretamente ligado ao aluno com dúvidas de conteúdo, onde estas são 

sanadas e organizadas conforme a necessidade do acadêmico. 

Como prevê a Resolução citada anteriormente o mesmo tem a função de: 

a) Orientar os estudantes em seus estudos relativos à disciplina específica, 

esclarecendo dúvidas específicas e, em geral, auxiliar nas atividades de 

avaliação. 

b) Promover espaços de construção coletiva de conhecimento, com as 

atividades de fóruns de discussão, encontros virtuais, atividades culturais, 

videoconferências, salas de conversação (chat), correios eletrônicos, 

mediação por telefone (0800), entre outros.  

c) Acompanhar a frequência e a participação dos alunos nas diversas 

atividades, bem como selecionar material de apoio e sustentação teórica aos 

conteúdos.   

d) Conduzir os processos avaliativos de ensino-aprendizagem, além de 

participar dos trabalhos de planejamento e redirecionamento do projeto 

pedagógico do curso junto aos docentes. 
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3.16 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICS - NO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Visando viabilizar o trabalho do corpo docente, facilitando o processo de ensino 

– aprendizagem e abrindo canais de comunicação, a Universidade do Contestado 

investe em TICs de ponta, as quais são aproveitadas pelo Curso de Bacharelado em 

Jornalismo. Em 2018, o site da UnC foi totalmente reformulado, visando tornar mais 

acessíveis as informações para toda a comunidade acadêmica. 

Para tanto, a UnC possui o Núcleo de Engenharia de Software, o qual 

desenvolve ações interdisciplinares, da área técnica em informática e da área de 

Sistemas de Informação para o aperfeiçoamento institucional, face às novas 

Tecnologias, às Ciências e à Inovação, com participação em ações pedagógicas para 

atender as áreas de tecnologia e comunicação.  

O Núcleo desenvolveu a plataforma de Gerenciamento Acadêmico, 

denominado E-Mestre, que consiste nem sistema modularizado para atender às 

necessidades da Universidade. O Sistema teve sua implantação em 2016 em todos 

os Campi. O E-Mestre possuem os seguintes módulos: Secretaria Acadêmica, 

Financeiro, Central do Aluno, Central do Professor e Central do Coordenador 

Através do Módulo da Secretaria Acadêmica é possível gerenciar cursos, 

grades curriculares, alunos e suas matrículas, diário eletrônico, cronograma de aula 

do professor e outras funções pertinentes à secretaria acadêmica do campus, além 

da disponibilidade de mais de cem relatórios para auxiliar nas atividades e tomadas 

de decisão do campus. 

Módulo Financeiro realiza o gerenciamento das parcelas dos acadêmicos, 

geração de títulos e negociações inerentes a vida financeira do campus Universitário. 

A Central do Aluno foi desenvolvida para trazer todas as informações 

pertinentes a vida acadêmica do aluno enquanto possuir vínculo com a Universidade. 

Entre as informações e funcionalidades, estão: consulta de cronogramas, conteúdos 

ministrados nas aulas, grade curricular, horários de aulas, planos de ensino, 

frequência, notas, situação financeira, impressão de boletos e consulta de parcelas e 

matrícula online, sistema de mensagens para troca de mensagens entre alunos e 

professores e envio de atividades das disciplinas. Além de acessar ao Ambiente 
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Virtual de Aprendizagem – AVA, o qual disponibiliza mural de recados, fóruns e chats 

para aulas e atividades a distância. 

A partir do módulo da Central do Professor é possível o docente gerenciar as 

médias, frequências, conteúdo ministrado, finalização e impressão dos diários de 

classe, postar planos de ensino, além de enviar e receber atividades dos seus alunos 

e trocar mensagens com os mesmos. A partir dos relatórios o professor consegue 

acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos a cada nota/avaliação lançada a 

partir da central, visualizando a partir de gráficos demonstrativos de desempenho. A 

Central do Professor é também um meio eficiente de comunicação com o 

administrativo interno da Universidade, onde se pode acessar as avaliações 

institucionais e do professor, bem como reservar laboratórios e material de apoio. 

A Central do Coordenador foi disponibilizada para que os coordenadores do 

curso possam facilmente entrar em contato com seus professores e alunos, além de 

trazer uma série de relatórios gerenciais para acompanhar a vida acadêmica e 

financeira dos discentes do seu curso. Funcionalidades como lançamento do 

planejamento estratégico e o recebimento e acompanhamento das atividades 

complementares também estão disponíveis neste módulo. 

Além do Sistema Acadêmico E-mestre, o aluno ainda dispõe do Portal do 

Egresso, Biblioteca, Portal de Periódicos, Ouvidorias e Videoconferência 

O Portal do Egresso visa manter o relacionamento com o egresso da 

instituição apresentando oportunidades de complementação de formação e emprego. 

A Biblioteca Virtual é outro recurso oferecido pela universidade em termos de 

TIC que reflete no curso de Jornalismo proporcionando acesso à informação e cultura 

mesmo de casa, mediante login e senha dos docentes e discentes. Possibilita consulta 

do acervo, renovação de empréstimos, reservas de acervo, periódicos online, 

normalização de trabalhos acadêmicos, base de dados, regulamento, horários de 

funcionamento das bibliotecas e contatos. 

O Portal de Periódicos oportuniza acesso aos periódicos da CAPES e de 

revistas nacionais e internacionais conveniadas. 

A UnC possui canal de Ouvidoria com sistema próprio que garante sigilo e 

anonimato das comunicações. O Comitê de Ética em Pesquisa e a Comissão de Ética 

no Uso de Animais em Pesquisa possuem ouvidorias próprias. 

http://plutao.mfa.unc.br:8585/sabio/
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A UnC possui equipamento de videoconferência em todos seus campi 

possibilitando integração da IES. 

As disciplinas ministradas na modalidade a distância dispõe de ambiente 

virtual de aprendizagem AVA com os recursos tecnológicos necessários para 

comunicação síncrona e assíncrona entre tutores e alunos, alunos e tutores e alunos 

e alunos. 

A Universidade proporciona internet com sinal de qualidade, a qual permite o 

alcance às bases de dados e periódicos viabilizando maior acesso a informação com 

a internet de primeira que a instituição oferece gratuitamente. 

A UnC possui ainda canal direto com dúvidas dos interessados em cursos da 

Universidade do Contestado como também dúvidas acadêmicas e administrativas. 

Além do Canal direto (08006450850) do Núcleo de Educação a Distância para 

informações em geral.  

 

3.17 MATERIAL DIDÁTICO INSTITUCIONAL 

 

O AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) utiliza a plataforma MOODLE em 

sua versão 3.6, ferramenta com licença open source, com hospedagem dedicada, 

garantindo assim a disponibilidade do ambiente em tempo integral para o acadêmico, 

possui monitoramento dos processos realizados, atendendo a demanda dos acessos. 

O Material didático - E-Book é o Livro digital da disciplina, contempla o conteúdo 

da disciplina, elaborado pelo(s) professor(es) conteudista(s), com imagens;  

Atividades de autoaprendizagem; leitura complementar; sugestões de leituras; links 

de acesso a vídeos dentre outros, pode ser visualizado digitalmente ou efetuado o 

download para impressão.  

O E-Book é Material organizado e produzido pelos professores da Universidade 

do Contestado e o mesmo é disponibilizado aos alunos de forma online, conforme 

Calendário Acadêmico do Curso, o mesmo permanece disponibilizado do início do 

Curso no AVA do aluno. 

As Videoaulas também é um material didático fundamental para o Aprendizado 

do acadêmico, onde estão explicações teórico-práticas gravadas em vídeos com o 



54 
 

 

docente abordando tópicos referentes a disciplina, compatível com dispositivos 

móveis (tabletes, celulares).  

Os Vídeos são um Material organizado e produzido pelos professores da 

Universidade do Contestado e o mesmo é disponibilizado aos alunos de forma online. 

 

3.18 MECANISMOS DE INTERAÇÃO ENTRE DOCENTES, TUTORES E 

ESTUDANTES 

 

A interação é imprescindível nos cursos em Educação a Distância, para isso os 

mecanismos essenciais ofertados nos cursos da Universidade do Contestado são: 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – A Plataforma AVA/MOODLE é uma 

ferramenta com licença open source, com hospedagem dedicada, garantindo assim a 

disponibilidade do ambiente em tempo integral para o acadêmico, possui 

monitoramento dos processos realizados, atendendo a demanda dos acessos. 

No AVA/MOODLE estão disponíveis ferramentas síncronas e assíncronas 

como: fórum, chat, material de conteúdo, questionário, tarefas (incluindo espaço para 

feedback e notas), contatos (envio e recebimento de mensagens), local este onde 

ocorre a interação entre professores/tutores e Acadêmicos.  

E-mail – É uma ferramenta que possibilita a troca de mensagens e 

compartilhamento de informações, envio e recebimento de textos, arquivos de áudio, 

planilhas eletrônicas, imagens, anexos dentre outros. 

Chat – Permite a comunicação síncrona entre pessoas distintas, conectadas 

em determinado momento, troca de informações e discussão sobre assunto 

evidenciado com tutores/professores e alunos. 

Fórum - possibilita a comunicação entre membros de um grupo ou de pessoas 

interessadas em temas específicos. 

Vídeo conferência - Mecanismo audiovisual utilizado para efetivar o 

alinhamento com o acadêmico nas duvidas, uma forma de comunicação interativa que 

permite que duas ou mais pessoas que estejam em locais diferentes possam se 

encontrar face com áudio/comunicação visual em tempo real. 
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3.19 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO 

APRENDIZAGEM 

 

O processo de avaliação de ensino-aprendizagem tem caráter formativo, e se 

constitui de um processo contínuo tendo em vista o desenvolvimento de habilidades 

e competências que expressam a aprendizagem do aluno. Tem por finalidade 

acompanhar o progresso do aluno no domínio das competências exigidas para 

adequada formação científica e profissional. A avaliação do desempenho acadêmico 

é realizada de forma sistemática utilizando-se de instrumentos teórico-práticos em 

consonância com a Resolução UnC-CONSUN 012/2018. 

 

3.19.1 Encontros Presenciais Obrigatórios 

 

a) Encontros presenciais obrigatórios 

Os encontros presenciais obrigatórios objetivam a realização de avaliação na 

disciplina e socialização de Estágios dentre outros que ocorrem nos polos de 

Apoio Presencial, conforme descrito no Projeto Pedagógico dos Cursos. 

 

b) Encontros presenciais não obrigatórios 

Os encontros presenciais não obrigatórios têm a finalidade da socialização de 

atividades, bem como, para a apresentação e/ou participação em seminários, 

palestras ou outros eventos promovidos pelo Ensino a Distância e pela 

Instituição. 
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4 INFRAESTRUTURA 

 

4.1 GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES TEMPO INTEGRAL – TI 

 

Os espaços destinados a professores tempo integrais estão equipados, cada 

um segundo a sua finalidade e atendem aos requisitos de dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessária segundo as 

ações propostas.  

 

4.2 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS 

ACADÊMICOS 

 

A coordenação do curso possuí sala própria para atendimento aos docentes e 

discentes, bem como para realização de trabalhos administrativos e acadêmicos. É 

um espaço adequadamente equipado, atendendo suas finalidades. 

 

4.3 SALA DE PROFESSORES 

 

A sala destinada ao uso por professores, também destinada a reuniões e 

realização de orientações está equipada com computadores conectados à internet e 

atende aos requisitos de dimensão, mobiliário, iluminação, limpeza, ventilação e 

comodidade necessária ao número de professores que partilham o ambiente, nos 

locais de oferta do curso. 

 

4.4 SALAS DE AULA 

 

As salas de aula disponíveis para os cursos EaD atendem aos requisitos de 

dimensão, mobiliário, iluminação, limpeza, ventilação e comodidade necessária ao 

número de alunos que partilham o ambiente, nos locais de oferta do curso. 
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4.5 ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

O acesso aos laboratórios de informática ocorre de acordo com as 

necessidades do curso e as demandas dos acadêmicos. Periodicamente são 

utilizados os laboratórios II, III e V para o curso de Jornalismo. A cada semestre é 

realizada formatação dos computadores de todos laboratórios, incluindo a instalação 

de software específico sob demanda, de acordo com o calendário de aula letivo. 

 

Especificação dos laboratórios: 

O acesso wifi ocorre em todos laboratórios, biblioteca e salas de aula através 

de um sistema WDS (Wireless Distribution System - Sistema de Distribuição Sem Fio) 

onde o número de clientes é balanceado através dos 90 pontos de acesso do campus. 

O sistema é monitorado pela TI que mantém um controle de banda e filtro de conteúdo 

através de um firewall open source. O link acadêmico é fornecido pela FAPESC e 

atualmente possui uma largura de banda de 200 Mbp/s." 

O campus possui os seguintes laboratórios de informática e suas 

especificações: 

 Lab I: 20 computadores HP All In One Intel I3, 4Gb de RAM e HD 500GB tela 

20'.  

 Lab II:15 computadores, 10 computadores HP 402 Intel I3, 4GB de RAM e HD 

500GB Monitor LED 19,5' + 5 computadores - Intel I3, 2Gb de RAM e 

HD500GB - Monitor LCD 15,6'.     

 Lab III: 8 computadores Intel I5, 8GB de RAM e HD 1TB, Vídeo Off Monitor 

LED 18,5'.  

 Lab IV: 5 computadores Intel I3, 2Gb de RAM e HD500GB - Monitor LCD 15,6'. 

 Lab V: 5 computadores Intel I3, 2Gb de RAM e HD500GB - Monitor LCD 

15,6'.   

 Lab VI: 8 computadores Intel Dual Core, 2Gb de RAM, HD 80GB - Monitor 

LCD 14'.   

 Lab VII - 15 Computadores - 10 Lenovo - Processador Intel Dual Core, 2GB 

de RAM, HD 160GB - Monitor LCD 15,6' + 5 Montados - Processador Intel I3, 

2GB de RAM, HD 500GB - Monitor LCD 15,6'. 
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 Auditório EAD - 1 Computador CCE All In One - I3, 4Gb de RAM - Tela 22', 

Com WebCan, Câmera para Vídeo Conferências e TV Led 42'. 

 Todos os ambientes possuem Projetor multimídia. 

 

Os Laboratórios I e II estão localizados no andar térreo do Bloco A, o 

Laboratório VIII está localizado no andar térreo do Bloco E (CLCT), estes possuem 

acessos a PCD. - Os Laboratórios III, VI, V, VI, estão localizados no 2º andar do Bloco 

C (superior da Biblioteca) e não possuem acesso a PCD. 

 

4.6 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: QUANTIDADE 

 

O Curso de Bacharelado em Jornalismo em EaD disponibiliza no Núcleo de 

Educação a Distância – NEAD os seguintes laboratórios para execução de atividades 

prática do curso: 

  Laboratórios de Informática; 

  Estúdios de Rádio; 

  Estúdios de Televisão; 

  Laboratório de Ensino; 

  Sala de Web conferência; 

  Sala Business; 

  Sala Maker; 

  Rádio. 

 

4.7 SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL 

DIDÁTICO  

 

A produção de material didático de curso, está atrelada ao planejamento 

didático pedagógico, e em consonância com a matriz curricular e ementário das 

disciplinas, com as orientações necessárias no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

I – E-book, Material elaborado por professores conteudistas, que são 

disponibilizados online no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, com 
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uma linguagem dialógica, com a teoria que fundamenta a disciplina. Este 

material estará disponibilizado do início da disciplina ao final do curso, com 

a possibilidade de impressão física, ou salvar o mesmo em ambiente 

externo, depende do interesse/necessidade do acadêmico. 

II – Vídeos, recurso audiovisual, que possibilita encontros entre professor e 

aluno, onde o professor agrega dialogo e interação para que aconteça a 

aprendizagem. 

III – Videoconferência/web conferência, recurso que permite aos alunos, e 

professores um contato em tempo real na discussão e interação para com 

o processo de ensino e de aprendizagem. 

IV -  Chats e Fóruns, mais uma possibilidade de esclarecer dúvidas e discutir 

assuntos relevantes da disciplina, estes dados ficam armazenados para 

que os alunos possam acessar posteriormente. 

V – Biblioteca Digital/Minha Biblioteca, aporte necessário ao processo de 

ensino e de aprendizagem para alunos e professores. 

 

4.8 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

As pesquisas clínicas e experimentais envolvendo seres humanos e animais 

da UnC são regulamentadas, avaliadas e acompanhadas pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa – CEP/UnC e pela Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA/UnC, 

seguindo as Propostas de Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisas Biomédicas 

envolvendo seres humanos, animais domésticos e silvestres. 

Todo o professor ou pesquisador, no âmbito da UnC, que utiliza animais em 

projetos de pesquisa e/ou aulas práticas, submete seus projetos, antes da execução, 

ao CEUA. A CEUA não tem por princípio a inibição do uso de animais, mas promover 

o uso racional deste recurso, buscando sempre o refinamento de técnicas e a 

substituição de modelos, que permitam a redução no uso de animais. A finalidade 

desta conduta é promover a constante melhora na eficiência do uso de animais seja 

na pesquisa como no ensino. A CEUA possui seus membros nomeados por Portaria 

da UnC. 
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O CEP contribui para a qualidade das pesquisas e para a discussão do papel 

da pesquisa no desenvolvimento institucional e no desenvolvimento social da 

comunidade. Contribui ainda para a valorização do pesquisador que recebe o 

reconhecimento de que sua proposta é eticamente adequada. Todos os projetos são 

encaminhados exclusivamente para Plataforma Brasil, em conformidade com a 

Resolução CNS 466/2012.  

O CEP/UnC e a CEUA/UnC possuem registro e certificado pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Ministério da Saúde e pelo Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) do Ministério da Ciência 

e Tecnologia, respectivamente.  

Semestralmente o Comitê de Ética realiza capacitações sobre Ética na 

Pesquisa e Preenchimento/Envio de Projetos para Avaliação (Plataforma Brasil) para 

docentes e discentes.  

 

4.9 SERVIÇO DE BIBLIOTECAS 

 

A Biblioteca é suporte fundamental para o desenvolvimento das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da Universidade do Contestado (UnC), fornecendo o 

material bibliográfico adequado tanto para uso do corpo docente, discente e técnico-

administrativo, quanto para a comunidade externa, desenvolvendo nos usuários o 

hábito da leitura, a capacidade de pesquisa, bem como, enriquecimento das 

experiências pessoais e culturais. 

O controle bibliográfico está informatizado, utilizando atualmente o Sistema 

PERGAMUM, e está conectado à Rede Corporativa da Instituição, abrangendo os 

principais procedimentos do Sistema Integrado de Bibliotecas da UnC (SIB/UnC): 

(aquisição; catalogação; empréstimo; devolução; reserva e pesquisa ao acervo). 

Além dos espaços disponibilizados nas Bibliotecas dos Campi da UnC, os 

Polos EaD também possuem bibliotecas setoriais, disponibilizando acervo referente 

aos Cursos de Educação a Distância oferecidos pela instituição.  

Neste contexto, as Bibliotecas dispõem dos seguintes recursos: livros e 

periódicos; teses, dissertações e monografias; catálogos; obras de referência 

(enciclopédias, dicionários e Atlas...); videoteca; mapoteca; hemeroteca; slides; CD-
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ROM; material online (periódicos, Revista dos Tribunais online, livros, e-books (“Minha 

Biblioteca”), trabalhos de conclusão de curso, dissertações).  

 

4.9.1 Estrutura Física e Organizacional da Biblioteca 

 

O espaço físico destinado às bibliotecas da UnC atende a uma estrutura 

eficiente tanto para a área destinada ao acervo quanto para a área destinada ao 

usuário. Neste último espaço, os ambientes possuem boa iluminação, são arejados e 

disponibilizam mobiliários adequados e computadores para acesso à internet, para 

realização de pesquisas e estudos, individual e em grupos.  

 

4.9.2 Descrição da Política de Expansão do Acervo 

 

A política de desenvolvimento de coleções da Biblioteca Universitária da 

Universidade do Contestado tem como objetivo geral definir e implementar critérios 

para o desenvolvimento de suas coleções de objetos informacionais. Os objetivos 

específicos são: 

 Estabelecer normas para seleção e aquisição de material informacional; 

 Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo em todos os campos 

do conhecimento;  

 Disciplinar o processo de seleção, tanto em quantidade como em qualidade, 

de acordo com as características dos cursos oferecidos pela instituição;  

 Atualizar permanentemente o acervo, permitindo o seu crescimento e o seu 

equilíbrio nas áreas de atuação da instituição;  

 Direcionar o uso racional dos recursos financeiros;  

 Determinar critérios para duplicação de títulos; 

 Estabelecer prioridades de aquisição;  

 Estabelecer formas de intercâmbio de publicações;  

 Traçar diretrizes para a avaliação das coleções; 

 Traçar diretrizes para o desbaste da coleção.  
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4.9.3 Descrição das Formas de Acesso ao Acervo 

 

O empréstimo dos materiais registrados nas bibliotecas da UnC, pode ser 

realizado por alunos regularmente matriculados nos cursos oferecidos pela 

universidade e da educação básica, professores e colaboradores da instituição. Os 

mesmos têm acesso ao empréstimo de materiais pertencentes a todas as bibliotecas 

da UnC.  

Os materiais emprestados podem ser renovados diretamente no balcão de 

empréstimo ou via internet por meio do “Meu Pergamum” 

(http://pergamum.unc.br:8082/pergamum/biblioteca_s/php/login_usu.php?flag=index.

php), onde o usuário realiza o login e tem possibilidade de renovar seus materiais sem 

a necessidade de vir a biblioteca (a renovação de qualquer material é permitida desde 

que o mesmo não possua nenhuma reserva). 

A consulta ao catálogo das bibliotecas da UnC, inclusive aos e-books da 

biblioteca digital “Minha Biblioteca”, pode ser realizada diretamente nos terminais de 

consulta no recinto das bibliotecas ou de qualquer local que possua acesso à internet 

por meio do link: <http://pergamum.unc.br:8082/pergamum/biblioteca/index.php>. 

São oferecidos os seguintes serviços de acesso ao acervo: atendimento via 

telefone (renovações, consultas e informações gerais); Empréstimo domiciliar; 

Empréstimos entre Bibliotecas (UnC e Bibliotecas associadas a ACAFE); Renovação 

e Reservas in loco e online; Serviço de Orientação ao Usuário (Referência); COMUT 

(Comutação Bibliográfica); Treinamento para Utilização de Bases de Dados. 

 

4.9.4 Regulamento 

 

As normas de uso e empréstimo das bibliotecas que compõem o Sistema 

Integrado de Bibliotecas da Universidade do Contestado (SIB/UnC) – são 

disciplinadas por Regulamento Geral aprovado pela Câmara de Ensino do Conselho 

Universitário da UnC. 
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4.9.5 Acervo Bibliográfico Disponível nos Campi 

 

Os seis campi contam, ainda, com um acervo básico permanente para 

atendimento aos acadêmicos matriculados nos cursos oferecidos. 

As compras de livros são realizadas no início de cada semestre a partir da 

análise e seleção da literatura básica ou complementar referenciada no Plano de 

Ensino de cada professor. Com essa estratégia, tem sido possível atender aos 

interesses da comunidade acadêmica. 

Além do acervo físico, é disponibilizada a comunidade acadêmica, por meio do 

número do usuário e senha da biblioteca o acesso online aos E-books da biblioteca 

digital “Minha Biblioteca”, formada por quatro importantes editoras: Grupo A, Editora 

Saraiva, Editora Atlas e Grupo Gen.  

A Biblioteca digital “Minha Biblioteca” pode ser acessada no site de consulta 

geral da biblioteca ou diretamente no link: 

<https://pergamum.unc.br:8443/bibliotecadigital/login.html>. O acervo de e-books 

conta com mais de 7.900 (sete mil e novecentos mil) livros contemplando as diversas 

áreas de conhecimento. São livros técnicos, científicos e profissionais, de qualidade 

reconhecida nacionalmente de diversas áreas do conhecimento. 

Em relação ao Portal de Periódicos da Capes, estão disponíveis à comunidade 

acadêmica a pesquisa a três bases de dados: Science Direct, Scopus e ASTM, as 

quais podem ser acessadas apenas nos Campi da UnC. Também são disponibilizados 

periódicos online diretamente na consulta ao acervo, os quais estão disponíveis em 

diversas bases de dados nacionais e internacionais.  

 

4.10 ACESSIBILIDADE  

 

Para facilitar o acesso aos portadores de necessidades especiais, a maioria 

dos blocos da Universidade edificados nos Campi da universidade possuem rampas 

de acesso, além de sanitários masculinos e femininos equipados que favorecem a 

acessibilidade física aos acadêmicos e docentes com necessidades educacionais 

especiais. 
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Quanto ao estacionamento, existem vagas reservadas e exclusivas, em caráter 

permanente e bem sinalizadas, bem como rampas de acesso em todas as calçadas 

que dão acesso aos prédios e demais logradouros dos campi. 

Nos blocos onde não existe acesso aos pavimentos superiores por rampas, são 

disponibilizadas salas de aula no andar térreo, havendo remanejamento de turmas e 

de horários de acordo com as necessidades do momento e de atendimento aos 

docentes e discentes.  

 

4.10.1 Inclusão – Tecnologias Assistivas 

 

As Tecnologias Assistivas por meio de Softwares assistivos permitem minimizar 

barreias na relação das pessoas com o uso das tecnologias. Sua principal finalidade 

é tornar possível o acesso e interação a equipamentos eletrônicos e a internet. Outro 

ponto forte dos softwares assistivos diz respeito à promoção da inclusão, sendo assim, 

por meio destes é possível que pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida 

realize toda e qualquer atividade que pessoas sem deficiência realizam por meio de 

computadores/tabletes/smartphones. 

 

Pensando nisso, a Universidade do Contestado disponibiliza em seu site o Link 

Acessibilidade, visando oferecer acesso a um número significativo de alunos e 

interessados às plataformas de inclusão social, ampliando a sua comunicação e 

mobilidade, permitindo assim aprendizagens e acesso aos nossos serviços com o 

mínimo de barreiras possíveis. 

HeadMouse – Software permite que pessoas com paralisia cerebral, 

tetraplegia, amputados, ou outras impossibilidades de utilizar as mãos e os braços 

utilizarem computadores. Para tal é preciso ter uma webcam instalada e um teclado 

virtual. A pessoa pode utilizar o computador controlando com a cabeça, olhos e boca. 

O software é disponibilizado gratuitamente pelo grupo Robótica da Universidade de 

LIeida através do link: http://robotica.udl.cat/headmouse.htm 

Teclado Virtual Virtual Keyboard – Também desenvolvido pelo Robótica da 

Universidade de LIeida esse teclado virtual reúne todas as funcionalidades do teclado 

físico. Além disso, facilita a digitação, pois, enquanto o usuário digita o teclado trás 

http://robotica.udl.cat/headmouse.htm
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sugestões de palavras permitindo reduzir o tempo de digitação. O usuário pode baixar 

o software gratuitamente diretamente do site dos desenvolvedores através do link: 

http://robotica.udl.cat/virtualkeyboard.htm 

Teclado Virtual Mousekey – Possui teclas de letras e sílabas para você digitar. 

O diferencial do Mousekey em relação a outros teclados virtuais é que o usuário pode 

digitar textos sem o uso de editores de textos, podendo ser salvo e visualizado nesses 

editores de textos, além disso, ao entorno de cada consoante você encontra sua 

família silábica. Ao entorno das vogais você encontra as encontra acentuadas, isso 

permiti uma melhor experiência para o usuário. O software foi desenvolvido por 

Claudio Luciano Dusik da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quem tiver 

interesse pode baixar o software gratuitamente através do 

link:http://www.ufrgs.br/niee/mousekey.php 

Leitor de Tela NVDA – O NVDA permite que pessoas com deficiência visual 

utilize computador. O software orienta o usuário por meio de leitura em voz 

personalizada. Para compreender melhor o funcionamento do NVDA acesso o link: 

http://www.acessibilidadelegal.com/33-manual-nvda.php#p7. Se tiver interesse em 

baixar o software o mesmo é distribuído gratuitamente através do site dos 

desenvolvedores pelo link: 

http://www.nvaccess.org/files/nvda/releases/2015.3/nvda_2015.3.exe. 

Lupa – Pessoas com acuidade visual reduzida, ou qualquer alteração na visão 

que necessite de textos ampliados pode utilizar lupas virtuais para visualizar imagens 

e textos em computadores/notebooks. Atualmente os computadores/notebooks já 

vêm com o software instalado. Caso você tenha dificuldade em localizá-lo basta 

acessar a opção PESQUISA do seu computador/notebook e digitar a palavra LUPA 

fazendo então a busca. 

VLIBRAS – a Suíte VLibras consiste em um conjunto de ferramentas 

computacionais de código aberto, responsável por traduzir conteúdos digitais (texto, 

áudio e vídeo) para a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, tornando computadores, 

dispositivos móveis e plataformas Web acessíveis para pessoas surdas. Para baixar 

o software VLIBRAR acesse: http://www.vlibras.gov.br/#baixar  

 

 

http://robotica.udl.cat/virtualkeyboard.htm
http://www.ufrgs.br/niee/mousekey.php
http://www.acessibilidadelegal.com/33-manual-nvda.php#p7
http://www.nvaccess.org/files/nvda/releases/2015.3/nvda_2015.3.exe
http://www.vlibras.gov.br/#baixar
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5 CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

O Corpo Docente do Curso de Jornalismo está composto por professores 

capacitados e com competências para desenvolvimento das atividades essenciais, a 

maioria com experiência profissional na atividade de gestão e do magistério superior, 

conforme legislação.  

Os docentes atuam em tempo integral e parcial, em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão na IES. A titulação permeia entre especialistas, mestres e 

doutores.  

 

5.1 COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

A Coordenação do Curso coordena as ações necessárias à geração, à 

manutenção, e à promoção das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão no 

âmbito do Curso, atendendo as diretrizes gerais da UnC, e respondendo pela 

qualidade e resultados alcançados. De acordo com o Regimento da UnC, compete à 

Coordenação do Curso: 

I - convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 

II - cumprir as diretrizes e normas emanadas dos órgãos superiores; 

III - responder pelo Projeto Pedagógico do Curso, exercendo a sua supervisão 

didático-pedagógica, e pela qualidade das atividades de ensino, de pesquisa e de 

extensão em seu âmbito; 

IV - orientar a matrícula dos alunos do respectivo curso; 

V - organizar a oferta das disciplinas que em cada período letivo; 

VI - acompanhar o controle e registro acadêmico-curricular; 

VII - articular-se com as demais coordenadorias, diretorias e pró-reitorias, a 

respeito de todos os assuntos de interesse do curso; 

VIII - atualizar semestralmente os dados relativos ao funcionamento do curso;  

IX - analisar os requerimentos de matrícula, trancamento, e aproveitamento de 

estudos e adaptações curriculares, no que couber. 
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5.2 COLEGIADO DO CURSO 

 

As decisões relacionadas ao andamento de atividades pedagógicas e 

acadêmicas são discutidas e aprovadas pelo Colegiado de curso, que é constituído 

pelo coordenador do curso, pelos professores do curso em atividade no curso, e um 

acadêmico representante de cada fase do curso escolhido pelos seus pares. 

Compete ao Colegiado de Curso: 

I. Planejar, promover, avaliar e qualificar as atividades de ensino, de pesquisa 

e de extensão em seu respectivo curso, observadas as diretrizes 

institucionais; 

II. Deliberar, sobre outras matérias de interesse do curso, observadas as 

diretrizes institucionais; 

III. Ser órgão de análise e parecer de representações e recursos de origem 

docente ou discente; 

IV. Exercer as competências previstas neste regimento geral e demais normas 

da UnC. 

 

5.3 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE de Curso de Graduação constitui-se de 

um grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no 

processo de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico 

do Curso. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante de cada Curso: 

I. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 

de ensino constantes no currículo;  

III. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 

mercado de trabalho e afinadas com as políticas institucionais relativas à 

área de conhecimento do curso;  
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IV. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação. 
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ANEXO A – Ementário 

 

Fase: I Disciplina:  
INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO 

CH: 60h 

Ementa: 

 

Primórdios da comunicação. História da comunicação contemporânea.  

A trajetória da imprensa no Brasil e no mundo. 

 

Bibliografia Básica:  
 
DÍAZ BORDENAVE, Juan E. Além dos meios e mensagens: introdução à 
comunicação como processo, tecnologia, sistema e ciência. 11. ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2009.  
 
COSTELLA, Antonio F. Comunicação: do grito ao satélite: história dos meios 
de comunicação.6.ed. Campos do Jordão, SP: Mantiqueira, 2014. 
 
MATTELART, Armand. A comunicação na aldeia global: cidadãos do planeta face 
à explosão dos meios de comunicação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
DÍAZ BORDENAVE, Juan E. O que é comunicação. 1. ed. São Paulo: Brasiliense, 
2006. 
 
BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia: de Gutenberg à 
internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor Ltda, 2004. 
 
DIZARD JUNIOR, Wilson. A nova mídia: a comunicação de massa na era da 
informação. 2. ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2000. 
 
DOWBOR, Ladislau; IANNI, Octávio; RESENDE, Paulo-Edgar A. (Org.). Desafios 
da comunicação. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 
 
SODRÉ, Nélson Werneck. História da imprensa no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Graal, 1997. 
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Fase: I Disciplina:  
PORTUGUÊS 

CH: 60h 

Ementa: 
 
Teoria da comunicação. Textualidade. Elementos sintáticos / semânticos. Tópicos 
gramaticais. Leitura, interpretação e produção de textos acadêmicos. Prática de 
fichamento, resumo e resenha. Retórica e argumentação. 
 

Bibliografia Básica:  

FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto: para estudantes 
universitários. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016. 
 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, 
aprendendo a pensar. 27.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
 

Bibliografia Complementar:  

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 38 ed. São Paulo: Nova 
Fronteira, 2015. 
 
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 23. ed. São Paulo: 
Contexto, 2016.  
 
DIDIO, L. Leitura e produção de textos comunicar melhor, ler melhor, 
escrever melhor, São Paulo: Atlas, 2013. 
 
FERREIRA, L. A. Leitura e persuasão: princípios de análise retórica. São Paulo: 
Contexto, 2010. 
 
PENTEADO, José Roberto Whitaker. A técnica da comunicação humana. 14. 
ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 
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Fase: I 
Disciplina:  

SOCIOLOGIA 
CH: 60h 

Ementa:  

Sociologia como ciência. Teorias sociológicas. Bases ecológicas, biológicas e 

sociológicas da sociedade e o reflexo educacional para o meio ambiente. Elementos 

para a análise científica da sociedade: estrutura social, classes sociais, instituições 

e mudanças sociais. Relações étnico raciais. Isolamento e contato. Grupos sociais. 

Controle social. A Sociologia no Brasil. 

Bibliografia Básica: 
 
ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. 7. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008. 
 
DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. 4. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2010. 
 
MARTINS, Carlos B. O que é sociologia. 38. ed. São Paulo: Brasiliense, 1999. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
DEMO, Pedro. Introdução à sociologia complexidade, interdisciplinaridade e 
desigualdade social. São Paulo Atlas 2002  
 
FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o 
regime da economia patriarcal. 51.ed. São Paulo: Global, 2013. 
 
GIL, Antonio Carlos. Sociologia geral. São Paulo Atlas 2011  
 
LÖWY, Michael. Ideologias e ciência social: elementos para uma análise 
marxista. 15. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
 
SANTOS, Pedro António dos. Fundamentos de sociologia geral. São Paulo Atlas 
2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

Fase: I Disciplina:  
METODOLOGIA CIENTÍFICA CH: 30h 

Ementa: 
 
A construção do conhecimento científico. Os diferentes tipos de conhecimento. 
Conceito e tipos de pesquisa. Métodos e técnicas de pesquisa. Redação, 
estruturação e organização de trabalhos acadêmicos. 
 

Bibliografia Básica:  
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
MATTAR, João. Metodologia científica na era digital. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2017. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia: noções básicas em pesquisa 
científica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  
 
LIMA, Manolita Correia. Monografia: a engenharia da produção acadêmica. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2008.  
 
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 4.ed. 
São Paulo: Atlas, 2016.  
 
MIRANDA NETO, M. Pesquisa para o planejamento: métodos e técnicas. Rio de 
Janeiro: FGV, 2005.  
 
SUSKO, I. Manual de metodologia científica – UnC. Mafra: Universidade do 
Contestado, 2015 (E-book) 
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Fase: I Disciplina:  
FOTOJORNALISMO I 

CH: 60h 

Ementa:  

A imagem através da história. História da fotografia no Brasil e no mundo, as 

técnicas de registro fotográfico, a operacionalização da câmara fotográfica. 

Iluminação. A fotografia como linguagem. Técnicas e manuseio das câmeras 

fotográficas, tipos, enquadramento, ângulos. Técnicas de fotografia digital. O 

fotojornalismo. 

Bibliografia Básica:  
 
HEDGECOE, John. Guia completo de fotografia. São Paulo: Martins Fontes, 
2001. 
 
LANGFORD, Michael John. Fotografia básica. 5. ed. Lisboa - PT: Dinalivro, 2002. 
 
PALACIN, Vitché. Fotografia teoria e prática. São Paulo Saraiva: 2008. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
BUITONI, D. S. Fotografia e jornalismo: a informação pela imagem. São Paulo: 
Saraiva. 
 
BUSSELLE, Michael. Tudo sobre fotografia. São Paulo: Thomson Learning, 2001. 
 
CERSOSIMO, Luiz. Arquitetura do olhar. São Paulo, SP: Ed. do autor, 2006. 
 
SONTAG, Susan. Sobre fotografia; São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 
 
VASQUEZ, Pedro Karp. O Brasil na fotografia oitocentista. São Paulo: 
Metalivros, 2003. 
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Fase: I Disciplina:  
ECONOMIA CH: 30h 

Ementa: 
 
Introdução à economia. Evolução do pensamento econômico. Teoria do 
Consumidor. Economia Brasileira e aspectos do momento. Fundamentos de 
Macroeconomia. Fundamentos de Microeconomia. Temas emergentes da economia 
nacional e internacional. 
 

Bibliografia Básica:  

LAMEIRA, V. Mercado de capitais. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
PINHO, D. B.(Org.)Manual de economia. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
ROSSETTI, J. P. Introdução à economia. 19 ed. SP: Atlas, 2002. 
 

Bibliografia Complementar:  

 
EATON. C. Microeconomia. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 
 
GONÇALVES, Reinaldo et al. A nova economia internacional: uma perspectiva 
brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 
 
MANKIW, N.G. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconômia. Rio 
de Janeiro: Campus, 1999. 
 
OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de; PIRES, Marcos Cordeiro; SANTOS, Sérgio Antônio 
dos (Org.). Economia para administradores. São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Economia: micro e macro. 6. ed. 
São Paulo: Atlas, 2017. 
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Fase: II Disciplina:  
INFORMÁTICA APLICADA À COMUNICAÇÃO 

CH: 60h 

Ementa: 

Noções e práticas de programas de edição eletrônica de textos e de produção de 

layout gráfico aplicados à produção jornalística. Tratamento e edição de imagens.  

O uso da informática na elaboração de materiais jornalísticos. 

Bibliografia Básica:  
 
ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe photoshop CS5 classroom in a book. Porto 
Alegre Bookman 2011. 
 
CITRON, Scott. Adobe creativesuite5 design premium 100 técnicas essenciais. 
Porto Alegre Bookman 2012. 
 
SASSO, Fábio. Abduzeedo guia de inspiração para designers. Porto Alegre 
Bookman 2012. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe indesign CS6: classroom in a book. Porto 
Alegre: Bookman, 2013. 
 
FIDALGO, João Carlos de Carvalho. Diagramação com Indesign CS6. São Paulo: 
Erica, 2012. 
 
HORIE, Ricardo Minoru; PEREIRA, Ricardo. Pagemaker: 300 superdicas de 
editoração, design e artes gráficas. 4.ed. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 
2001 
 
MORAZ, Eduardo. Treinamento prático em InDesign: tudo o que você precisa 
saber sobre esta poderosa ferramenta!. São Paulo, SP: Digerati Books, 2006.  
 
VICENTINI, Vitor. InDesign: o futuro da editoração eletrônica. São Paulo, SP: 
Editora Market Books do Brasil Ltda, 1999. 
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Fase: II Disciplina:  
REDAÇÃO I 

CH: 60h 

Ementa:  

Categorias do jornalismo: noções gerais. Jornalismo Informativo. As características 

da linguagem no jornalismo informativo. O lead, os diferentes tipos de lead. 

Bibliografia básica: 

 

LAGE, Nilson. Linguagem jornalística. 7. ed. São Paulo, SP: Atica, 2000. 
 
LAGE, Nilson. Teoria e Técnica do texto jornalístico. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2005. 
 
NASCIMENTO, Patrícia C. do. Técnicas de redação em jornalismo: O texto da 

notícia. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

Bibliografia complementar:  
 
AMARAL, Luiz. A objetividade jornalística. Porto Alegre: Sagra, 1996. 

 

ASSUMPÇÃO, Maria Elena O.; BOCCHINI, Maria Otilia. Para escrever bem. 2.ed. 

São Paulo: Manole, 2006. 

 
ERBOLATO, Mário L. Técnicas de codificação em Jornalismo: redação, 

captação e edição no jornal diário. 5. ed. rev. e aum. São Paulo, SP: Atica, 2008. 

 
LAGE, Nilson. Ideologia e técnica da notícia. 3. ed. Florianópolis: Insular, Ed. da 
UFSC, 2001. 
 

LAGE, Nilson. Estrutura da notícia. 5. ed. São Paulo: Atica, 2000. 
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Fase: II Disciplina:  
RÁDIO I 

CH: 60h 

Ementa: 
 
Características do rádio como veículo de comunicação. Peculiaridades da 
linguagem do rádio, concepção da linguagem jornalística no rádio. A notícia no 
rádio: da fonte à transmissão.  
 
Bibliografia Básica:  
 
BARBEIRO, H.; LIMA, P.R. Manual de Radiojornalismo: produção, ética e 
internet. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 
 
FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: o veículo, a história e a técnica. 2. ed. Porto 
Alegre: Sagra Luzzatto, 2001 
 
PRADO, Emilio. Estrutura da informação radiofônica. 2. ed. São Paulo, SP: 
Summus Editorial Ltda, 1989. 
 
 
Bibliografia complementar:  
 
BARBOSA FILHO, André. Gêneros radiofônicos. São Paulo, Paulinas, 2003.  
 
CÉSAR, Cyro. Como falar no rádio: prática de locução AM e FM. 10. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Summus, 2009.  
 
JUNG, Milton. Jornalismo de rádio. São Paulo, SP: Contexto, 2004.  
 
ORTRIWANO, Gisela Swetlana. A informação no rádio: os grupos de poder e a 
determinação dos conteúdos. 3. ed. São Paulo: Summus Editorial, 1985. 
 
PARADA, Marcelo. Rádio: 24 horas de jornalismo. São Paulo: Editora Panda, 
2004. 
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Fase: II Disciplina:  
FILOSOFIA 

CH: 60h 

Ementa: 
 
O que é filosofia. As origens da filosofia. Os problemas da filosofia na tradição da 
antiguidade clássica; na tradição judaico-cristã medieval; na modernidade e 
contemporaneidade. A relação entre filosofia e ciência. A filosofia e as questões da 
Política, da Ética, da Estética e da Liberdade. 
 

Bibliografia Básica: 
 
BORNHEIM, G. A. Os Filósofos Pré-Socráticos. São Paulo: Editora Cultrix, 1998. 
 
REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia. São Paulo: Paulus, 
1990. 3 v.  
 
VERNANT, Jean Pierre. As origens do pensamento grego. 24. ed. Rio de Janeiro: 
DIFEL, 2018. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
ARENDT, Hannah. A condição humana. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2014.  
 
ARISTÓTELES. Política. São Paulo: Martin Claret, 2011. 
 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco: texto integral. São Paulo: Martin Claret, 2010. 
 
BODÉÜS, Richard. Aristóteles: a justiça e a cidade. São Paulo: Loyola, 2007.  
 
CHAUÍ, Marilena de Sousa. Introdução à história da filosofia. 2. ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2012. 4 v. 
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Fase: II Disciplina:  
FOTOJORNALISMO II 

CH: 60h 

Ementa: 
 
Jornalismo fotográfico, conceitos e definições. O fotógrafo e o fato jornalístico. O 
papel da fotografia na transmissão da mensagem. A fotografia digital e programas 
de edição e manipulação da imagem. A fotografia nas mídias impressas e digitais. 
Exercício prático da fotografia. 
 

Bibliografia Básica:  
 
DALY, Tim. Guia básico de fotografia digital: como produzir fotografias 
admiráveis com o computador. Lisboa, Portugal: Estampa, 2002 
 
ROSE, Carla. Aprenda em 14 dias fotografia digital. Rio de Janeiro: Campus, 
1998. 
 
SOUZA, Jorge Pedro. Fotojornalismo: introdução à história, às técnicas e à 
linguagem da fotografia na imprensa. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 
2004. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
BUITONI, D. S. Fotografia e jornalismo: a informação pela imagem. São Paulo: 
Saraiva. 
 
CERSOSIMO, Luiz. Arquitetura do olhar. São Paulo, SP: Ed. do autor, 2006. 
 
PALACIN, Vitché. Fotografia teoria e prática. São Paulo Saraiva: 2008. 
 
SONTAG, Susan. Sobre fotografia; São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 
 
VASQUEZ, Pedro Karp. O Brasil na fotografia oitocentista. São Paulo, SP: 
Metalivros, 2003. 
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Fase: III Disciplina:  
PLANEJAMENTO GRÁFICO EM JORNALISMO 

CH: 60h 

Ementa: 
 
Evolução dos sistemas de impressão gráfica. Definição e função da diagramação e 
planejamento gráfico. Elementos da comunicação visual e gráfica. Uso das cores. 
Adaptação dos elementos na página impressa. Técnicas de produção e 
Planejamento visual. Layout de jornais, revistas e outros impressos. 
 

Bibliografia básica: 

 

COLLARO, Antonio Celso. Projeto gráfico: teoria e prática da diagramação. 4. 

ed. São Paulo, SP: Summus, 2004. 

 

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Fundamentos de design criativo. Porto Alegre: 

Bookman, 2012. 

 

SILVA, Rafael Souza. Diagramação: o planejamento visual gráfico na comunicação 
impressa. 6. ed. São Paulo, SP: Summus, 1986. 
 

Bibliografia complementar:  
 
CARAMILLO NETTO, M. Produção gráfica II: papel, tinta, impressão e 
acabamento. São Paulo: Global, 1997. 
 
HURLBURT, Allen. Layout: o design da página impressa. 2. ed. São Paulo, SP: 
Nobel, 1999. 
 
GUIMARÃES, Luciano. As cores na mídia: a organização da cor-informação no 
jornalismo. São Paulo, SP: Annablume editora - comunicação, 2003. 
 
LUPTON, Ellen. Pensar com tipos: guia para designers, escritores, editores e 
estudantes. 2. ed. São Paulo: Cosac & Naify, 2013. 
 
TONDREAU, Beth. Criar grids: 100 fundamentos de layout. São Paulo: Edgard 
Blücher, 2009. 
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Fase: III Disciplina:  
REDAÇÃO II 

CH: 60h 

Ementa: 
 
A linguagem da notícia. Seleção e ordenação de informações. O texto da notícia: 
definição, estrutura, critérios de noticiabilidade. Prática de produção de textos 
jornalísticos. 
 

Bibliografia básica: 

 

LAGE, Nilson. Estrutura da notícia. 5. ed. São Paulo, SP: Atica, 2000. 

 

LAGE, Nilson. Teoria e Técnica do texto jornalístico. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2005. 

 

NASCIMENTO, Patrícia C. do, Técnicas de redação em jornalismo: O texto da 

notícia. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

Bibliografia complementar:  

 

ASSUMPÇÃO, Maria Elena O.; BOCCHINI, Maria Otilia. Para escrever bem. 2.ed. 

São Paulo: Manole, 2006. 

 

COIMBRA, Oswaldo. O texto da reportagem impressa: um curso sobre sua 

estrutura. São Paulo: Ática, 1993. 

 

ERBOLATO, Mário L. Técnicas de codificação em Jornalismo: redação, captação 

e edição no jornal diário. 5. ed. rev. e aum. São Paulo, SP: Atica, 2008. 

 

MARQUES, Luis Henrique. Teoria e Prática de Redação para Jornalismo 

Impresso. São Paulo: Editora Edusc, 2003. 

 

KUNCZIK, Michael. Conceitos de jornalismo: norte e sul: manual de comunicação. 

2. ed. São Paulo: EDUSP, 2002. 
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Fase: III Disciplina:  
TEORIAS DA COMUNICAÇÃO 

CH: 60h 

Ementa: 
 
Teorias da comunicação e do jornalismo: As principais correntes - conceitos e 
definições. Abordagens sobre os processos de midiatização. Tecnocultura e 
sociabilidade. 
 

Bibliografia básica:  
 
HOHLFELDT, Antonio; FRANÇA, Vera Veiga; MARTINO, Luiz C. Teorias da 
Comunicação: Conceitos, Escolas e Tendências. Petrópolis: Editora Vozes, 2001. 
 
PEREIRA, José Haroldo. Curso básico de teoria da comunicação. 3.ed. Rio de 
Janeiro: Quartet Editora e Comunicação, 2005. 
 
POLISTCHUK, Ilana; TRINTA, Aluizio Ramos. Teorias da comunicação: o 
pensamento e a prática da comunicação social. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 
  

Bibliografia complementar:  

 

MCQUAIL, Denis. Teorias da comunicação de massa. 6.ed. Porto Alegre: Penso, 
2013. 
 

MATTELART, Armand. História das teorias da comunicação. 4. ed. São Paulo, 

SP: Loyola, 2001.  

 

PENA, Felipe. 1000 perguntas teoria da comunicação. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

 

PENA, Felipe. Teoria do jornalismo. 2. ed. São Paulo, SP: Contexto, 2008. 

 

RÜDIGER, Francisco. Introdução à teoria da comunicação: problemas, 

correntes e autores. São Paulo, SP: EDICON, 1998. 
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Fase: III Disciplina:  
ESTÉTICA DA ARTE 

CH: 30h 

Ementa: 
 
História da arte. O conceito de estética e de arte. Crítica estética dos produtos 
midiáticos contemporâneos. Fenômenos estéticos e culturais de massa. 
 
Bibliografia Básica:  
 
ADORNO, Theodor W. Teoria estética. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 
 
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e 
história da cultura. 7. ed. São Paulo, SP: Brasiliense, 2011. 
 
SANTOS, Maria das Graças Vieira Proença dos. História da arte. 16. ed. São 
Paulo, SP: Atica, 2000. 
 
Bibliografia complementar:  
 
ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual. São Paulo: Pioneira, 1996. 
 
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2007. 
 
MARCUSE, Herbert. A dimensão estética. Lisboa, Portugal: 70, 1999. 
 
OSTROWER, Fayga. A sensibilidade do intelecto: visões paralelas de espaço e 
tempo na arte e na ciência: a beleza essencial. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 
 
STRICKLAND, Carol; BOSWELL, John. Arte comentada: da pré-história ao pós-
moderno. 3. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999. 
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Fase: III Disciplina:  
ESTUDOS DA LINGUAGEM 

CH: 60h 

Ementa: 
 
A comunicação como processo de significação. A teoria semiótica e as práticas 
cotidianas da significação. Aspectos semânticos e pragmáticos. Introdução à 
análise do discurso.  
 

Bibliografia básica:  
 
FÁVERO, Leonor Lopes; KOCH, IngedoreGrunfeld Villaça. Lingüistíca textual: 

introdução. 8. ed. São Paulo, SP: Cortez Editora, 2007. 

 

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Desvendando os segredos do texto. 5. ed. São 

Paulo, SP: Cortez, 2006. 

 

SANTAELLA, Lúcia; NÖTH, Winfried. Imagem: cognição, semiótica, mídia. São 

Paulo, SP: Editora Iluminuras Ltda., 2010. 

 

Bibliografia complementar:  

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. Campinas: Ucitec, 
1992. 
 

BARROS, Diana Luz Pessoa de. Teoria do discurso: fundamentos semióticos. 2. 

ed. São Paulo: Humanitas, 2001.  

 

ECO, Umberto. Semiótica e filosofia da linguagem. São Paulo: Ática, 1994. 
 
MAINGUENEAU, Dominique. Análise de textos de comunicação. 4. ed. São 

Paulo, SP: Cortez, 2005. 

 

VAN DIJK, Teun. Cognição, discurso e interação. São Paulo: Contexto, 1999. 
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Fase: III Disciplina:  
RÁDIO II 

CH: 60h 

Ementa: 
 
A notícia no rádio: da fonte à transmissão. Regras de redação da notícia. A pauta 
jornalística no rádio. Reportagem radiofônica: tipos e formas de realização. A 
entrevista no rádio. A edição e a reportagem em rádio. Edição de textos e entrevistas 
em radiojornais. Os diferentes estilos de programas e de noticiário radiofônico. 
Produção de programas e radiojornais. 
 

Bibliografia básica: 
 
FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: o veículo, a história e a técnica. 2. ed. Porto 
Alegre: Sagra Luzzatto, 2001 
 
ORTRIWANO, Gisela Swetlana. A informação no rádio: os grupos de poder e a 
determinação dos conteúdos. 3. ed. São Paulo, SP: Summus Editorial Ltda, 1985.  
 
PRADO, Emilio. Estrutura da informação radiofônica. 2. ed. São Paulo, SP: 
Summus Editorial Ltda, 1989. 
 

Bibliografia complementar:  
 
BARBOSA FILHO, André. Gêneros radiofônicos: os formatos e os programas em 
áudio. São Paulo: Paulinas, 2003. 
 
CÉSAR, Cyro. Como falar no rádio: prática de locução AM e FM. 10. ed. rev. e 
atual. São Paulo, SP: Summus Editorial Ltda, 2009. 
 
MEDITSCH, Eduardo. O rádio na era da informação. Lisboa: Minerva, 1998. 
 
PRADO, Magaly. História do rádio no Brasil. São Paulo: Da boa prosa, 2012. 
 
PRADO, Magaly. Produção de Rádio: um manual prático. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2006. 
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Fase: IV Disciplina:  
LABORATÓRIO DE JORNALISMO IMPRESSO I 

CH: 60h 

Ementa: 
 
Conceito e definição de pauta. Tipos de Pauta. Pauta, Criação e Objetividade. 
Técnicas de Apuração. Técnicas e tipos de entrevista e coleta de dados. 
Elaboração de Títulos, legendas e texto-legenda. Prática redacional em sala de 
aula. Manuais de redação. 
 

Bibliografia básica: 
 
FLORESTA, Cleide; BRASLAUSKAS, Ligia. PADRO, Magaly. (org.) Técnicas da 
Reportagem e Entrevista: um roteiro para uma boa apuração. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 
 
KOTSCHO, Ricardo. A prática da reportagem. 4. ed. São Paulo, SP: Ática, 2005. 
 
NOBLAT, Ricardo. A Arte de Fazer um Jornal Diário. São Paulo, Editora 
Contexto, 2000. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
CARVESAN, Luiz; PADRO, Magaly. (orgs.) Introdução ao jornalismo diário: 
como fazer jornais todos os dias. São Paulo Saraiva 2009. 
 
COTTA, Pery. Jornalismo: teoria e prática. Rio de Janeiro: Livraria Rubio, 2005. 
 
ERBOLATO, Mário. Técnicas de codificação em jornalismo. São Paulo: Ática, 
1991 
 
KÜNSCH, Dimas Antonio. Maus pensamentos: os mistérios do mundo e a 
reportagem jornalística. São Paulo, SP: Annablume editora - comunicação, 
Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP, 2000. 
 
MEDINA, Cremilda de Araujo. Notícia, um produto à venda: jornalismo na 
sociedade urbana e industrial. 3. ed. São Paulo, SP: Summus, 1988. 
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Fase: IV Disciplina:  
RÁDIO III 

CH: 60h 

Ementa: 
 
Redação e edição de programas e radiojornais. Apresentação de programas 
jornalísticos. Elaboração, produção e edição de programas jornalísticos. 
Expressão da opinião no rádio: entrevistas, debates e comentários. O jornalismo 
esportivo em rádio. Transmissões “ao vivo”. Programas especiais. Redação e 
edição de programas e radiojornais. Apresentação de programas. Produção de 
Radiojornal Laboratório. 
 

Bibliografia básica: 
 
BARBEIRO, H.; LIMA, P.R. Manual de Radiojornalismo: produção, ética e 
internet. Rio de Janeiro: Campus, 2001.  
 
FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: o veículo, a história e a técnica. 2. ed. Porto 
Alegre: Sagra Luzzatto, 2001. 
 
McLEISH, Robert. Produção de rádio: um guia abrangente da produção 
radiofônica. São Paulo: Summus Editorial, 1998. 
 

Bibliografia complementar:  

CALABRE, Lia. A era do rádio. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor Ltda., 
2004. 
 
CÉSAR, Cyro. Como falar no rádio: prática de locução AM e FM. 10. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Summus, 2009. 
 
CHANTLER, Paul, HARRIS, Sim. Radiojornalismo. São Paulo: Summus 
Editorial, 1998. 
 
PORCHAT, Maria Elisa. Manual de radiojornalismo. São Paulo: Brasiliense, 
1986.  
 
PRADO, Magaly. Produção de rádio: um manual prático. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2006. 
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Fase: IV Disciplina:  
REDAÇÃO III 

CH: 60h 

Ementa: 
 
Gênero Opinativo. Jornalismo opinativo. Técnica de redação dos tipos de opinião 
(editorial, comentário, coluna, crônica, resenha crítica, charge, caricatura). Prática 
redacional do texto opinativo. A opinião na Web.  
 

Bibliografia básica: 
 
LAGE, Nilson. Teoria e Técnica do Texto Jornalístico. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2005. 
 
MARQUES DE MELO, José. Jornalismo opinativo: Gêneros opinativos no 
jornalismo brasileiro. 3.ed. Campos do Jordão: Mantiqueira, 2003. 
 
SEQUEIRA, Cleofe Monteiro de. Jornalismo investigativo: o fato por trás da notícia. 
São Paulo, SP: Summus, 2005. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
BELTRÃO, Luiz. Jornalismo opinativo. Porto Alegre: Sulina, 1980. 
 
CONTE, Dirce; FEIGES, Maria Aparecida. Persuator: persuasão e influência. Rio 
de Janeiro: Qualitymark, 2000. 
 
COIMBRA, Oswaldo. O texto da reportagem impressa: um curso sobre sua 
estrutura. São Paulo, SP: Atica, 1993. 
 
LAGE, Nilson. Linguagem jornalística. 7. ed. São Paulo: Atica, 2001. 
 
NASCIMENTO, Patrica Ceolin do. Técnicas de redação em jornalismo. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 
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Fase: IV Disciplina:  
COMUNICAÇÃO E COMPORTAMENTO 

CH: 60h 

Ementa: 
 
Noções de Psicologia. Introdução às dimensões do comportamento. Psicologia e 
sua relação com a comunicação: sociedade de consumo, persuasão, grupos e 
fatores de influência, ídolos, mitos, processos de decisão. Relações humanas e 
desenvolvimento interpessoal. 
 

Bibliografia básica:  
 
CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 16. ed. São Paulo, SP: Ática, 2005. 
 
MOREIRA, Márcio Borges. Princípios básicos de análise do comportamento. 
Porto Alegre: ArtMed, 2007.  
 
SODRÉ, M. Televisão e psicanálise. São Paulo: Ática, 1992. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
BARBIERI, Ugo Franco. Gestão de pessoas nas organizações: a aprendizagem 
da liderança e da inovação. São Paulo: Atlas, 2013.  
 
BOCK, Ana Mercês Bahia (Org.). Mídia e psicologia: produção de subjetividade e 
coletividade. 2. ed. Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2009. 
 
RANDAZZO, Sal. A criação de mitos na publicidade: como os publicitários usam 
o poder do mito e do simbolismo para criar marcas de sucesso. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1997. 
 
ROCCO, Maria T. Fraga. A linguagem autoritária: televisão e persuasão. São 
Paulo, SP: Brasiliense, 2003.  
 
TITONE, Renzo. Psicolingüística aplicada: introdução psicológica à didática das 
línguas. São Paulo: Summus, 1998. 
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Fase: IV Disciplina:  
JORNALISMO DIGITAL I 

CH: 60h 

Ementa: 
 
A comunicação e a convergência de mídias. Surgimento da Internet. A comunicação 
na internet. A linguagem multimídia. Conceito e produção de Hipertextos. Elementos 
do jornalismo online. Internet como instrumento de pesquisa e produção jornalística. 
Redação virtual e o conteúdo jornalístico na rede.  
 

Bibliografia Básica: 
 
MOHERDAUI, Luciana. Guia de Estilo Web: produção e edição de notícias on-line. 
2.ed. São Paulo: Senac, 2002. 
 
PINHO, J.B. Jornalismo na internet: planejamento e produção da informaçãoon-
line. São Paulo: Summus, 2003 
 
PRADO, Magaly. Webjornalismo. Rio de Janeiro: LTC,2010. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
BASTOS, Helder. Jornalismo Electrónico: internet e reconfiguração de práticas 
nas redações. Coimbra: Livraria Minerva Editora, 2000. 
 
BRASIL, Antônio Cláudio. Telejornalismo, internet e guerrilha tecnológica. Rio 
de Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda, 2002. 
 
KAPLAN, Sheila; REZENDE, Sidney. Jornalismo eletrônico ao vivo. 2. ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.  
 
FERRARI, P. Jornalismo digital. São Paulo: Contexto, 2003.  
 
WARD, Mike. Jornalismo online. São Paulo, SP: Roca, 2007. 
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Fase: V Disciplina:  
LABORATÓRIO DE JORNALISMO IMPRESSO II 

CH: 60h 

Ementa: 
 
A edição. O papel do Editor. Estrutura da Redação. A hierarquização das matérias 
no jornal. O processo de Deadline. As editorias – conceitos e técnicas. Produção de 
Jornal Laboratório. 
 

Bibliografia básica: 
 
ARBEX JR., José. Showrnalismo: a notícia como espetáculo. 2. ed. São Paulo, SP: 
Editora Casa Amarela, 2001. 
 
PORTO, Sérgio Dayrell. O jornal: da forma ao sentido. 2. ed. Brasília: Universidade 
de Brasília- UnB, 2002. 
 
SQUARISI, Dad; SALVADOR, Arlete. A arte de escrever bem: um guia para 
jornalistas e profissionais do texto. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2005. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
BALDESSAR, Maria José; CHRISTOFOLETTI, Rogério (Org). Jornalismo em 
perspectiva. Florianópolis: [s.n.], 2005. 
 
FARIA, Maria Alice de Oliveira. Como usar o jornal na sala de aula. 8. ed. São 
Paulo, SP: Contexto, 2003. 
 
LOPES, Dirceu Fernandes. Jornal laboratório: do exercício escolar ao 
compromisso com o público leitor. São Paulo: Summus, 1989. 
 
LOPES, Dirceu Fernandes; SOBRINHO, José Coelho; PROENÇA, José Luiz. 
Edição em jornalismo impresso. São Paulo: EDICON, 1998. 
 
NOBLAT, Ricardo. A arte de fazer um jornal diário. 3. ed. São Paulo: Contexto, 
2003. 
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Fase: V Disciplina:  
JORNALISMO DIGITAL II 

CH: 60h 

Ementa: 
 
Novas tecnologias de busca, organização e monitoramento de informações online. 
Introdução às ferramentas de gestão de conteúdo. Pauta, apuração, texto e 
publicação em rede. Portais de Notícias. A produção da reportagem. Criação, 
publicação e manutenção de blog jornalístico, releases eletrônicos. As Redes 
Sociais. 
 

Bibliografia Básica:  
 
PADUA FILHO, Wilson de Paula. Multimídia: conceitos e aplicações. Rio de 
Janeiro: LTC, 2010. 
 
PRADO, Magaly. Webjornalismo. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 
 
RODRIGUES, Bruno. Webwriting: pensando o texto para a mídia digital. 2. ed. São 
Paulo, SP: Berkeley Brasil, 2000. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
BASTOS, H. Jornalismo Electrónico: internet e reconfiguração de práticas nas 
redações. Coimbra: Minerva, 2000. 
 
BIANCHETTI, Lucidio. Da chave de fenda ao laptop: tecnologia digital e novas 
qualificações: desafios à educação. Petrópolis, RJ: Vozes, Ed. da UFSC, 2001.  
 
FERRARI, P. Jornalismo digital. São Paulo: Contexto, 2003. 
 
IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica 
digital. 33. ed. São Paulo: Érica, 2002. 
 
GONÇALVES, Antônio Cláudio Brasil. A revolução das imagens: uma nova 
proposta para o telejornalismo na era digital. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005. 
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Fase: V Disciplina:  
MARKETING 

CH: 60h 

Ementa: 
 
Fundamentos de Marketing. A importância do Marketing para as empresas de 
comunicação. Comunicação integrada nas organizações. Relacionamento de 
Marketing com outras áreas da organização. Marketing e Comunicação. As diversas 
derivações do Marketing: Político, Esportivo, Turístico, Cultural, etc. 
 

Bibliografia Básica:  
 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Cocriação de valor: conectando a empresa com os 
consumidores através das redes sociais e ferramentas colaborativas. São Paulo: 
Atlas, 2014. 
 
COBRA, Marcos. Administração de marketing. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
 
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 12. ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.  
 

Bibliografia Complementar:  
 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceitos, 
planejamento e aplicações à realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
PASQUALE, Perrotti Pietrangelo; LAMMARDO NETO, Claudio; GOMES, Celso Luiz 
de Carvalho e Castro. Comunicação integrada de marketing: a teoria na prática. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
 
PÚBLIO, Marcelo Abílio. Como planejar e executar uma campanha de 
propaganda. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
TURCHI, Sandra R. Estratégia de marketing digital e e-commerce. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Atlas, 2018. 
 
ZENONE, Luiz Claudio. Fundamentos de marketing de relacionamento. 2.ed. 
Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 
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Fase: V Disciplina:  
COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

CH: 60h 

Ementa: 
 
A Comunicação Organizacional. A importância da comunicação em instituições 
públicas e privadas. Comunicação Gerencial, Comunicação Administrativa, 
Comunicação Interna, Comunicação Externa. Diagnóstica em Comunicação. 
Técnicas de comunicação dirigida em mídia. Planejamento estratégico e execução 
de projetos de comunicação organizacional. 
 

Bibliografia Básica:  
 
BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial políticas estratégicas. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 
 
TORQUATO, Gaudêncio. Tratado de comunicação organizacional e política. 
São Paulo: Cengage, 2010. 
 
ROGER, Cahen. Comunicação empresarial. 10. ed. Rio de Janeiro: Best Seller, 
2005. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
DAVEL, Eduardo; VERGARA, Sylvia Constant (Org.). Gestão com pessoas e 
subjetividade. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2009.  
 
DUARTE, Jorge. Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia. 5.ed. 
Rio de Janeiro: Atlas, 2018. 
 
KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Comunicação organizacional. São Paulo: 
Saraiva, 2009, v. 2.  
 
TAVARES, Maurício. Comunicação empresarial e planos de comunicação 
integrando teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
TORQUATO, Gaudêncio. Cultura, poder, comunicação e imagem: fundamentos 
da nova empresa. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 
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Fase: V Disciplina:  
TELEVISÃO I 

CH: 60h 

Ementa: 
 
Introdução a produção em TV. Os elementos da linguagem audiovisual. A indústria 
da televisão: origens e desenvolvimento. Sistemas e formatos. Tomadas: 
movimentação, angulação, ritmo. Linguagem de televisão: codificação audiovisual. 
Composição cênica. Imagem, imaginação e linguagem. Os equipamentos de 
televisão. Operações básicas de edição. Decupagem e corte. A pauta em TV. A 
entrevista em TV. A reportagem de um telejornal: princípios, equipamentos e 
prática. 
 

Bibliografia Básica: 
 
DANIEL FILHO. O circo eletrônico: fazendo TV no brasil. 2.ed. Rio de Janeiro: J. 
Zahar, 2003. 
 
GRECO, Clarice. Qualidade na tv: telenovela, crítica e público. São Paulo Atlas 
2013. 
 
SOUZA, José Carlos Aronchi de. Gêneros e formatos na televisão brasileira. São 
Paulo: Summus, 2004. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
ALMEIDA, C. O que é vídeo. São Paulo: Brasiliense, 1984. 
 
ARMES, Roy. O significado do vídeo nos meios de comunicação. São Paulo: 
Summus Editorial, 1999. 
 
CANEVACCI, Massimo. Antropologia da comunicação visual. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2001. 
 
LEAL FILHO, Laurindo Lalo. Atrás das câmeras: relações entre cultura estado e 
televisão. São Paulo: Summus, 1988. 
 
LUSTOSA, Elcias. Arte e sucesso na televisão. Brasília: UnB, 2002. 
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Fase: V Disciplina: 
OPINIÃO PÚBLICA E GESTÃO DE CRISE 

CH: 30h 

Ementa: 

Conceituação e estudos de Opinião Pública e processos decisórios. Fatores e 

mecanismos de formação da opinião pública. A manipulação da opinião pública e o 

jornalismo. Processo de elaboração, execução e divulgação de pesquisas de 

opinião. Técnicas de pesquisa de audiência/leitura e recepção dos meios de 

comunicação. Gerenciamento de Crise de Imagem.  

Bibliografia básica:  

ALMEIDA, Alberto Carlos. Como são feitas as pesquisas eleitorais e de opinião. 
2.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2003. 
 
FORNI, João José. Gestão de crises e comunicação o que gestores e 
profissionais de comunicação precisam saber para enfrentar crises 
corporativas. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
LAGE, Nilson. Controle da opinião pública: um ensaio sobre a verdade 
conveniente. Petrópolis: Vozes, 1998. 
 

Bibliografia Complementar:  

MARCONDES FILHO, Ciro. Quem manipula quem? Petrópolis : Vozes, 1986. 
 
NEVES, Roberto de Castro. Crises empresariais com a opinião pública: como 
evitá-las e administrá-las: casos e histórias. Rio de Janeiro: Mauad, 2002. 
 
ROSA, Mário. A era do escândalo: lições, relatos e bastidores de quem viveu as 
grandes crises de imagem. 3. ed. São Paulo: Geração de Comunicação Comercial 
Integrada, 2004. 
 
SILVEIRA, Guaracy Carlos da. Teoria da opinião pública. Porto Alegre : SAGAH, 
2019. 
 
TARDE, Gabriel; BRANDÃO, Eduardo. A opinião e as massas. 2. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005. 
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Fase: V Disciplina: 
EMPREENDEDORISMO E GESTÃO 

 
CH: 60h 

Ementa: 
 
Filosofia empreendedora. Os vários tipos de empresas de comunicação. 
Organização, planejamento e administração. Criatividade, inovação e estratégias de 
gestão em negócios de comunicação. 
 

Bibliografia básica: 
 
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades 
do empreendedor de sucesso. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 
 
SABBAG, Paulo Yazigi. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. São 
Paulo: Saraiva, 2009.  
 
SEIFFERT, Peter Quadros. Empreendendo novos negócios em corporações 
estratégias: processo e melhores práticas. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
BARBIERI, J.C.; ÁLVARES, A.C.T.; CAJAZEIRA, J.E.R. Gestão de Ideias para 
Inovação Contínua, 2011. 
 
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo para visionários: 
desenvolvendo negócios inovadores para um mundo em transformação. Rio de 
Janeiro: LTC, 2013. 
 
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser 
empreendedor, inovar e se diferenciar na sua empresa. Rio de Janeiro: Campus, 
2003. 
 
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em 
negócios. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
 
SALIM, C. S.; HOCHMAN, N.; RAMAL, C.; RAMAL, S. A. Construindo planos de 
negócios: todos os passos necessários para planejar e desenvolver negócios de 
sucesso, 3.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 
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Fase: VI Disciplina:  
TELEVISÃO II 

CH: 60h 

Ementa: 
 
O telejornal: suas funções e métodos de produção. A postura na reportagem e na 
apresentação do telejornal. Os diferentes gêneros da notícia na TV. Realização de 
telejornais. A evolução dos produtos televisivos. Pauta e produção de reportagens. 
Coberturas externas e entrevistas. A conversão do sistema de produção em TV, do 
analógico ao digital. Apresentação de telejornais. Estética do cinema. O conjunto de 
elementos e o processo que abrange a concepção/realização em vídeo. Produção 
de Telejornal Laboratório. 
 

Bibliografia Básica: 
 
BISTANE, Luciana; BACELLAR, Luciane. Jornalismo de TV. 2. ed. São Paulo, SP: 
Contexto, 2008. 
 
PATERNOSTRO, Vera Íris. O texto na TV: manual de telejornalismo. 2. ed. rev. e. 
atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 
 
SQUIRRA, Sebastião. Aprender telejornalismo: produção e técnica. São Paulo, 
SP: Brasiliense, 2004. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
ALMEIDA, Clarisse de Mendonça e et al. Telejornalismo I.  Porto Alegre: SAGAH, 
2018. 
 
BUCCI, Eugênio; KEHL, Maria Rita. Videologias: ensaios sobre televisão. São 
Paulo, SP: Boitempo Editorial, 2004.  
 
MACHADO, Arlindo. A arte do vídeo. 3. ed. São Paulo, SP: Brasiliense, 1997. 
 
MANZONI, Roberto. Os bastidores da televisão Brasileira. Osasco, SP: Novo 
Século, 2005. 
 
MELO, Camila Olívia de; MOREIRA, Nádia Maria Lebedev Martinez; MORESCO, 
Marcielly Cristina. Diferentes formas de informar no telejornalismo. Porto Alegre: 
SAGAH, 2019. 
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Fase: VI Disciplina: 
LABORATÓRIO DE JORNALISMO IMPRESSO III 

CH: 60h 

Ementa: 
 
Jornalismo interpretativo: revista. Pauta para revista. A segmentação do meio 
revista. Concepção do projeto editorial de revista impressa e digital. Produção de 
reportagem. A Reportagem no jornalismo. Jornalismo literário. Jornalismo de 
Entretenimento. 
 

Bibliografia básica:  
 
TAVARES, Frederico de Mello B. A revista e seu jornalismo. Porto Alegre: AMGH, 
2014. 
 
VILAS BOAS, Sergio. Biografias & biógrafos: jornalismo sobre personagens. São 
Paulo: Summus Editorial, 2002. 
 
VILAS-BOAS, Sérgio. O estilo magazine: o texto em revista. São Paulo: Summus, 
1998. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
BERTINI, Alfredo. Economia da cultura: a indústria de entretenimento e o 
audiovisual no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2008. 
 
DIMENSTEIN, Gilberto. A aventura da reportagem. São Paulo: Summus, 1990. 
 
LIMA, Edvaldo Pereira. Páginas ampliadas: o livro-reportagem como extensão do 
jornalismo e da literatura. Ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2004. 
 
LOPES, Dirceu Fernandes. Jornal laboratório: do exercício escolar ao 
compromisso com o público leitor. São Paulo: Summus, 1989. 
 
SODRÉ, Muniz; FERRARI, Maria Helena. Técnica de reportagem: notas sobre a 
narrativa jornalística. 5. ed. São Paulo: Summus, 1986. 
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Fase: VI Disciplina:  
WEBDESIGN NO JORNALISMO 

CH: 60h 

Ementa: 
 
Desenvolvimento de conteúdos e produtos jornalísticos em ambientes digitais. O 
jornalismo na rede. Interfaces e interatividade. Cor, tipografia, fotografia e imagem 
na mídia digital. Sites jornalísticos. Atividade prática de elaboração de mídia 
jornalística para o ambiente digital. Desenvolver conteúdos jornalísticos em 
ambientes convergentes na internet. Noções de interface e design da notícia em 
plataformas web. 
 

Bibliografia Básica: 
 
MOHERDAUI, Luciana. Guia de estilo web: produção e edição de notícias on-line. 
2. ed. rev. e ampl. São Paulo: SENAC, 2002. 
 
PINHO, J. B. Jornalismo na internet: planejamento e produção da informação on-
line. São Paulo: Summus, 2003.  
 
PRADO, Magaly. Webjornalismo. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
BREITMAN, Karin Koogan. Web semântica: a internet do futuro. Rio de Janeiro: 
LTC, 2005. 
 
CARRION, Wellington. Design para Webdesigners: princípios do design para web. 
Rio de Janeiro: Brasport, 2008. 
 
KALBACH, James. Design de navegação web: otimizando a experiência do 
usuário. Porto Alegre: Bookman, 2009. 
 
NOBLE, Ian. Pesquisa visual: introdução às metodologias de pesquisa em design 
gráfico. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 
 
SASSO, Fábio. Abduzeedo guia de inspiração para designers. Porto Alegre 
Bookman 2012. 
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Fase: VI Disciplina:  
ASSESSORIA DE IMPRENSA 

CH: 60h 

Ementa: 
 
O papel e funções do assessor de imprensa. A rotina da produção em assessoria 
de comunicação. Relações com a mídia.  
 

Bibliografia Básica: 
 
CARVALHO, Claudia; REIS, Léa Maria Aarão. Manual prático de assessoria de 
imprensa. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
 
DUARTE, Jorge. Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia: teoria 
e prática. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
MAFEI, Maristela. Assessoria de imprensa: como se relacionar com a mídia. São 
Paulo, SP: Contexto, 2004. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
CHINEM, Rivaldo. Comunicação empresarial: teoria e o dia-a-dia das assessorias 
de comunicação. São Paulo, SP: Horizonte, 2006.  
 
EID, Marco Antônio de Carvalho. Entre o poder e a mídia: assessoria de imprensa 
no governo. São Paulo, SP: M. Books do Brasil, 2003. 
 
KOPPLIN, Elisa; FERRARETTO, Luiz Artur. Assessoria de imprensa: teoria e 
prática. 4. ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2001. 
 
LARA, Maurício. As sete portas da comunicação pública: como enfrentar os 
desafios de uma assessoria. Belo Horizonte: Gutenberg, 2003. 
 
MILMAN, Túlio; KRAMER, Heitor. Vença com a mídia: transforme os meios de 
comunicação em aliados. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2002. 
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Fase: 
VI 

Disciplina:  
METODOLOGIA DA PESQUISA CH: 60h 

Ementa: 
 
A pesquisa científica e o projeto de pesquisa. Métodos e técnicas de pesquisa. 
Pesquisa qualitativa e quantitativa. Instrumentos de pesquisa. Etapas do 
desenvolvimento de projetos. Comitê/Comissão de Ética. Técnicas de coleta, 
sistematização, análise e apresentação de dados. Orientação para apresentação 
pública de trabalhos de pesquisa. 
 

Bibliografia Básica: 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
MATTAR, João. Metodologia científica na era digital. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2017. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia: noções básicas em pesquisa 
científica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
 
LIMA, Manolita Correia. Monografia: a engenharia da produção acadêmica. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2008. 
 
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 4.ed. 
São Paulo: Atlas, 2016. 
 
MIRANDA NETO, M. Pesquisa para o planejamento: métodos e técnicas. Rio de 
Janeiro: FGV, 2005. 
 
SUSKO, I. Manual de metodologia científica – UnC. Mafra: Universidade do 
Contestado, 2015 (E-book) 
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Fase: VI Disciplina:  
ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM JORNALISMO 

CH: 60h 

Ementa: 
 
Noções constitucionais e de Direito relativas à Comunicação e informação. 
Legislação sobre proteção à produção intelectual. Direito autoral e de imagem, 
responsabilidade em conteúdos na internet. A questão ética. O Código de Ética. 
 

Bibliografia básica: 
 
CORREA, Gustavo Testa. Aspectos jurídicos da internet. 5.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010. 
 
PINHEIRO, Patricia Peck. Direito digital. 2. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2008.  
 
SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Propriedade intelectual: direito autoral. São 
Paulo: Saraiva, 2013. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
DUARTE, Jorge. Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia. 5.ed. 
Rio de Janeiro: Atlas, 2018.  
 
BARROS FILHO, Clóvis de; PRAÇA, Sérgio. Ética na comunicação. 6. ed. São 
Paulo: Summus, 2008. 
 
BUCCI, Eugênio. Sobre ética e imprensa. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras; 
Editora Schwarcz, 2006. 
 
KARAM, Francisco José. Jornalismo, ética e liberdade. São Paulo: Summus 
Editorial, 1998. 
 
KUCINSKI, Bernardo. A síndrome da antena parabólica: ética no jornalismo 
brasileiro. São Paulo, SP: Editora Fundação Perseu Abramo, 1998. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

Fase: VII Disciplina:  
METODOLOGIA EM PROJETOS EM COMUNICAÇÃO 

CH: 60h 

Ementa: 
 
Métodos e técnicas de pesquisa. Enfoque de pesquisa para o planejamento, 
execução e avaliação de trabalhos na área do Jornalismo. Principais linhas de 
pesquisa em comunicação. Elaboração do projeto do trabalho de conclusão de 
curso e apresentação em banca de qualificação dos projetos. 
 

Bibliografia básica: 
 
DUARTE, Jorge; BARROS, Antônio. Métodos e Técnicas de Pesquisa em 
Comunicação. São Paulo: Atlas, 2011. 
 
LOPES, Maria Immacolata. Pesquisa em comunicação. São Paulo: Loyola, 1990. 
 
FRANÇA, Fábio; FREITAS, Sidinéia Gomes. Manual da qualidade em projetos de 
comunicação. São Paulo: Thomson Learning, 2002. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
AMARAL. Hélio. Comunicação, pesquisa e documentação. São Paulo: Graal, 
1981. 
 
MARQUES, Mario Osório. Escrever é preciso: o princípio da pesquisa. 4.ed. Ijuí: 
Livraria Unijuí Editora, 2001 
 
PÚBLIO, Marcelo Abilio. Como planejar e executar uma campanha de 
propaganda. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
SOUZA, Jorge Pedro. Elementos de teoria e pesquisa da comunicação e da 
mídia. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2004. 
 
WEBER, Maria Helena; BENTZ, Ione; HOHLFELDT, Antônio (Org.). Tensões e 
objetos da pesquisa em comunicação. Porto Alegre: Sulina, 2002. 
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Fase: VII Disciplina:  
JORNALISMO ESPECIALIZADO 

CH: 60h 

Ementa: 
 
Conceito de Jornalismo Especializado perante o contexto contemporâneo. A 
utilização do jornalismo e de diferentes tipos de jornalismo para cobrir segmentos 
específicos de público e mídia. Áreas especializadas em jornais e revistas. 
Produção de textos voltados ao jornalismo especializado. 
 

Bibliografia básica: 
 
BURKETT, Warren. Jornalismo científico: como escrever sobre ciência, medicina 
e alta tecnologia para os meios de comunicação. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária. 1990. 
 
KUCINSKI, Bernardo. Jornalismo Econômico. São Paulo, EDUSP, 1996. 
 
FORTES, Leandro. Jornalismo investigativo. São Paulo: Contexto, 2005. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
ERBOLATO, Mário L. Técnicas de codificação em Jornalismo: redação, 
captação e edição no jornal diário. 5. ed. rev. e aum. São Paulo: Ática, 2008.  
 
MARTINS, Franklin. Jornalismo político. São Paulo: Contexto, 2005. 
 
PIZA, Daniel. Jornalismo cultural. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2004. 
 
NATALI, João Batista. Jornalismo internacional. São Paulo: Contexto, 2004. 
 
UNZELTE, Celso. Jornalismo esportivo: relatos de uma paixão. São Paulo 
Saraiva 2009. 
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Fase: VII Disciplina:  
TELEVISÃO III 

CH: 60h 

Ementa: 
 
Prática de produção de telejornais. A entrevista em estúdio. A reportagem e a 
realização de programas ao vivo. A opinião no telejornalismo. Documentário. O 
roteiro do vídeo jornalístico. A gravação do roteiro. Edição e sonorização. 
Convergência Tecnológica: TV digital; Streaming; Podcasting. Tecnologias de 
Recepção. Práticas de Produção em TV.  
 

Bibliografia Básica: 
 
BISTANE, Luciana; BACELLAR, Luciane. Jornalismo de TV. 2. ed. São Paulo, SP: 
Contexto, 2008. 
 
CURADO, Olga. A notícia na TV: o dia-dia de quem faz telejornalismo. São Paulo, 
SP: Editora Alegro, 2002. 
 
BARBEIRO, Heródoto; LIMA, Paulo Rodolfo de. Manual de telejornalismo: os 
segredos da notícia na TV. 2.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
CHONG, Andrew. Animação digital. 1.ed. Porto Alegre: AMGH, 2014 
 
MARCONDES FILHO, Ciro. Televisão: a vida pelo vídeo. São Paulo: Moderna, 
1988. 
 
REZENDE, Guilherme Jorge de. Telejornalismo no Brasil: um perfil editorial. São 
Paulo, SP: Summus, 2000. 
 
SOUZA, José Carlos Aronchi de. Gêneros e formatos na televisão brasileira. São 
Paulo, SP: Summus, 2004. 
 
YORKE, Ivor. Jornalismo diante das câmeras. 2. ed. São Paulo: Summus 
Editorial, 1998. 
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Fase: VII Disciplina:  
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

CH: 16h 

Ementa: 
 
Aspectos éticos no exercício da profissão. Desenvolvimento de atividades de 
pesquisa e/ou serviços em Instituições, Empresas, Públicas e Privadas através de 

observação, co‐participação e participação supervisionada, a fim de ampliar a visão 
de sua prática metodológica e de vivenciar a oportunidade de aplicar seus 
conhecimentos acadêmicos. 
 

Bibliografia Básica:  
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
 
LAKATOS, E. M. MARCONI; M. de A. Fundamentos de Metodologia Científica. 
São Paulo: Atlas, 2003.  
 
MATTAR, João. Metodologia científica na era digital. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2017. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia: noções básicas em pesquisa 
científica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
 
LIMA, M. C. Monografia: a Engenharia da Produção. São Paulo: Saraiva, 2004. 
 
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3.ed. 
São Paulo: Atlas, 2012. 
 
MIRANDA NETO, M. Pesquisa para o planejamento: métodos e técnicas. Rio de 
Janeiro: FGV, 2005. 
 
SUSKO, I. Manual de metodologia científica – UnC. Mafra: Universidade do 
Contestado, 2015  
 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

Fase: 
VIII 

Disciplina:  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

CH: 120h 

Ementa: 
 
Orientar a escolha do tema de pesquisa. Promover a redação do trabalho científico, 
conforme as linhas de pesquisa do curso. Acompanhar a produção e orientação do 
problema, da justificativa, dos objetivos, do método e dos procedimentos de coleta 
e análise de dados para a construção do Trabalho de Conclusão de Curso.  
 

Bibliografia básica: 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
 
LAKATOS, E. M. MARCONI; M. de A. Fundamentos de Metodologia Científica. 
São Paulo: Atlas, 2003.  
 
MATTAR, João. Metodologia científica na era digital. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2017. 
 

Bibliografia complementar:  
 
ACEVEDO, C. R. Como fazer monografias, TCC, dissertações e teses. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, 2013. 
 
LIMA, M. C. Monografia: a Engenharia da Produção. São Paulo: Saraiva, 2004. 
 
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3.ed. 
São Paulo: Atlas, 2012. 
 
MIRANDA NETO, M. Pesquisa para o planejamento: métodos e técnicas. Rio de 
Janeiro: FGV, 2005. 
 
SUSKO, I. Manual de metodologia científica – UnC. Mafra: Universidade do 
Contestado, 2015 (1 recurso online). 
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Fase: 
VIII 

Disciplina:  
PROJETO EXPERIMENTAL I (RÁDIO) 

CH: 60h 

Ementa: 
 
Os alunos do quarto ano do curso de Jornalismo deverão produzir o projeto 
experimental I em Rádio como exigência parcial para obtenção do título de bacharel 
em Jornalismo. Espera-se dos acadêmicos um aproveitamento desta disciplina no 
sentido de elaborarem projetos experimentais que possam servir de vitrine para o 
início de suas carreiras profissionais, mostrando neste sentido os conhecimentos 
adquiridos ao longo da graduação. Os alunos devem criar um projeto próprio, sendo 
responsáveis por todas as etapas de produção, demonstrando uma articulação 
equilibrada entre teoria e prática. 
 

Bibliografia Básica:  
 
FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: o veículo, a história e a técnica. 2. ed. Porto 
Alegre: Sagra Luzzatto, 2001. 
 
McLEISH, Robert. Produção de rádio: um guia abrangente da produção 
radiofônica. São Paulo: Summus, 1998. 
 
PARADA, Marcelo. Rádio: 24 horas de jornalismo. São Paulo: Editora Panda, 
2004. 
 

Bibliografia complementar:  

BARBOSA FILHO, André. Gêneros radiofônicos. São Paulo, Paulinas, 2003.  
 
MEDITSCH, Eduardo. O rádio na era da informação. Lisboa: Minerva, 1998. 
 
ORTRIWANO, Gisela Swetlana. A informação no rádio: os grupos de poder e a 
determinação dos conteúdos. 3. ed. São Paulo: Summus, 1985. 
 
PRADO, Emilio. Estrutura da informação radiofônica. 2. ed. São Paulo, SP: 
Summus Editorial Ltda, 1989. 
 
PRADO, Magaly. Produção de Rádio: um manual prático. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2006. 
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Fase: 
VIII 

Disciplina:  
PROJETO EXPERIMENTAL II (TELEVISÃO) 

CH: 60h 

Ementa: 
 
Em projeto experimental II os alunos terão como foco produtos produzidos com base 
nos conhecimentos adquiridos na disciplina de televisão.  
Espera-se dos acadêmicos um aproveitamento desta disciplina no sentido de 
elaborarem projetos experimentais que possam servir de vitrine para o início de suas 
carreiras profissionais, mostrando neste sentido os conhecimentos adquiridos ao 
longo da graduação. Os alunos serão responsáveis por todas as etapas de 
produção, e as atividades poderão ser realizadas em grupo. 
  

Bibliografia Básica:  
 
BISTANE, Luciana; BACELLAR, Luciane. Jornalismo de TV. 2. ed. São Paulo, SP: 
Contexto, 2008. 
 
CURADO, Olga. A notícia na TV: o dia-dia de quem faz telejornalismo. São Paulo, 
SP: Editora Alegro, 2002. 
 
PATERNOSTRO, Vera Íris. O texto na TV: manual de telejornalismo. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2006. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
BARBEIRO, Heródoto; LIMA, Paulo Rodolfo de. Manual de telejornalismo: os 
segredos da notícia na TV. 2.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 
 
CHONG, Andrew. Animação digital. 1.ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 
 
MARCONDES FILHO, Ciro. Televisão. São Paulo: Scipione, 1994. 
 
SOUZA, José Carlos Aronchi de. Gêneros e formatos na televisão brasileira. São 
Paulo, SP: Summus, 2004 
 
SQUIRRA, Sebastião. Aprender telejornalismo: produção e técnica. São Paulo, 
SP: Brasiliense, 2004. 
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Fase: 
VIII 

Disciplina:  
PROJETO EXPERIMENTAL III (IMPRESSO) 

CH: 60h 

Ementa: 
 
Em Projeto Experimental III o desafio é a produção prática de produtos midiáticos 
voltados aos meios impressos de comunicação.  
A proposta é que os alunos, aliando a teoria vista nas disciplinas relacionadas, 
possam construir projetos experimentais que possam auxiliar na socialização do 
conhecimento adquirido.  
Na disciplina, o aluno é responsável por todas as etapas de produção, havendo a 
possibilidade de produção de projetos em grupo. 
  

Bibliografia Básica:  
 
MELO, José Marques de. Jornalismo opinativo: Gêneros opinativos no jornalismo 
brasileiro. 3.ed. Campos do Jordão: Mantiqueira, 2003. 
 
NOBLAT, Ricardo. A Arte de Fazer um Jornal Diário. São Paulo, Editora Contexto, 
2000. 
 
VILAS-BOAS, Sérgio. O estilo magazine: o texto em revista. São Paulo: Summus, 
1998. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
COLLARO, Antônio Celso. Projeto gráfico: teoria e prática da diagramação. 4. ed. 

São Paulo, SP: Summus, 2004. 

 

FLORESTA, Cleide; BRASLAUSKAS, Ligia. PADRO, Magaly. (org.) Técnicas da 
Reportagem e Entrevista: um roteiro para uma boa apuração. São Paulo: Saraiva, 
2009.  
 
NASCIMENTO, Patrícia C. do. Técnicas de redação em jornalismo: O texto da 

notícia. São Paulo: Saraiva, 2009.  

 

PORTO, Sérgio Dayrell. O jornal: da forma ao sentido. 2. ed. Brasília: Universidade 
de Brasília- UnB, 2002. 
 
SQUARISI, Dad; SALVADOR, Arlete. A arte de escrever bem: um guia para 
jornalistas e profissionais do texto. 2. ed. São Paulo, SP: Contexto, 2005.  
 

 

 

 

 



113 
 

 

Fase: 
VIII 

Disciplina:  
PROJETO EXPERIMENTAL IV (MÍDIAS DIGITAIS) 

CH: 60h 

Ementa: 
 
Nesta disciplina, o estudante terá a oportunidade de elaborar projetos para a mídia 
digital, levando em consideração o caráter multimídia do profissional 
contemporâneo.  
Espera-se dos acadêmicos um aproveitamento desta disciplina no sentido de 
elaborarem projetos experimentais que possam servir de vitrine para o início de suas 
carreiras profissionais, mostrando neste sentido os conhecimentos ao longo da 
graduação. Os alunos devem criar um projeto próprio, sendo responsáveis por todas 
as etapas de produção, demonstrando uma articulação equilibrada entre teoria e 
prática. 
 

Bibliografia Básica:  
 
PADUA FILHO, Wilson de Paula. Multimídia: conceitos e aplicações. Rio de 
Janeiro: LTC, 2010. 
 
PINHO, J.B. Jornalismo na internet: planejamento e produção da informação on-
line. São Paulo: Summus, 2003. 
 
PRADO, Magaly. Webjornalismo. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
BASTOS, H. Jornalismo Electrónico: internet e reconfiguração de práticas nas 
redações. Coimbra: Minerva, 2000. 
 
CARRION, Wellington. Design para Webdesigners: princípios do design para web. 
Rio de Janeiro: Brasport, 2008. 
 
CHONG, Andrew. Animação digital. 1.ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.  
 
FERRARI, P. Jornalismo digital. São Paulo: Contexto, 2003.  
 
SASSO, Fábio. Abduzeedo guia de inspiração para designers. Porto Alegre 
Bookman 2012. 
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DISCIPLINA OPTATIVA 

 

Fase:  Disciplina: 
LIBRAS 

CH: 60h 

Ementa:  
 
Histórico e legislação da Educação dos surdos; Identidade surda; Filosofias 
educacionais para o ensino de surdos; A Língua de Sinais na Educação dos surdos. 
A aquisição da Língua de Sinais pela criança surda. Alfabeto Manual; Libras: 
conceito, gramática e prática. 
 

Bibliografia Básica: 
 
CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue 
língua de sinais brasileira. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo 2008. 
 
QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. 
Porto Alegre: ArtMed, 2001.  
 
SOARES, M. A. L. A Educação do surdo no Brasil. Campinas, SP: Autores 
Associados, 1999. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
MAZZOTTA, M. J. S. Educação especial no Brasil: história e políticas públicas. 6. 
ed. São Paulo: Cortez, 2011.  
 
PACHECO, J. Caminhos para a inclusão. Porto Alegre, RS: Artmed, 2007.  
 
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha et al. Libras: conhecimento além dos sinais. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 
 
QUADROS, Ronice Müller de. O tradutor e intérprete de língua brasileira de 
sinais e língua portuguesa. Brasília: MEC/SEESP, 2004.  
 
SKLIAR, C. (Org.). Atualidade da educação bilíngue para surdos = Actualidad de 
la educación bilingüe para sordos. 2.ed. Porto Alegre: Mediação, 1999. 
 

 

 

 


