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EMENTA
Linguagem e comunicação: a voz, o olhar, a escrita. Linguagem e comunicação: os meios (rádio,
jornal, revista, televisão, multimeios). Jornalismo informativo: técnicas de redação em jornalismo
gráfico. Estrutura de notícias e de reportagem. Os diferentes tipos de “lead”. O texto em jornal
diário e em meios impressos de outras periodicidades. Títulos, legendas e textos legendas. O
texto referencial fundamentado em pesquisa de informações sobre atualidade (leitura sistemática
de jornais, revistas, ficção, noticiário televisivo e outros). Leitura crítica. Função de
intertextualidade na leitura e produção de textos.
OBJETIVOS
Geral: Familiarizar os alunos com a linguagem jornalística padrão, de jornais impressos, revistas,
telejornais, radiojornais e meios digitais, em confronto com outros tipos de textos (literário,
comercial, etc.)
Específicos:
 Praticar os textos jornalísticos das mais diversas categorias.
 Diferenciar os textos jornalísticos dos demais
 Produzir diferentes tipos de textos de jornais, revistas, rádios e tevês.
 Conhecer as regras básicas na produção de textos jornalísticos.
METODOLOGIA E AVALIAÇÃO
Aulas expositivas, com leitura e discussão de textos teóricos e também jornalísticos. Todos
os dias, aulas práticas no laboratório de informática, para o exercício do conteúdo visto em
sala. Cada um desses exercícios valerá uma nota que dará a primeira nota. Todos terão de
elaborar a mesma quantidade de textos até o final do semestre. Outra nota será dada para a
realização de uma pequena reportagem que deverá ser entregue até novembro: em rádio,
tevê ou jornal. Os alunos também serão avaliados por sua participação em aula, nas
discussões teóricas.
IMPORTANTE: Em todas as aulas, iniciaremos com a discussão de textos jornalísticos do
dia. Portanto, cada alunos deverá trazer uma matéria de jornal para ler na sala de aula e
apresentar trechos para toda a turma. O objetivo é a análise da linguagem jornalística. Os
textos teóricos das aulas serão deixados em uma pasta no xerox.

PROGRAMA
UNIDADE 1
LINGUAGEM JORNALÍSTICA: notícia, reportagem e outros gêneros.
Especificidades da linguagem jornalística. Diferenças em relação às principais formas de
escrita. A estrutura da mensagem jornalística em jornal e revista. A redação no rádio. A
redação na tevê. Produção de textos jornalísticos.
UNIDADE 2
TÉCNICAS DE REPORTAGEM: Pautas e Fontes
A importância da realização da pauta. Organizando o trabalho diário. Estabelecendo
contatos com fontes. O que pode e o que não pode ser fonte de um jornalista.
UNIDADE 3
TÉCNICAS DE REPORTAGEM: Entrevista
Perfil, descrição do personagem, entrevista ping-pong.
UNIDADE 4
A FINALIZAÇÃO DO MATERIAL: Revisão e Edição
Noções de titulagem e finalização do material jornalístico.
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