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Conceitos e características do jornalismo impresso. A estrutura da notícia. Seleção e ordenação de 

informações. Linhas editoriais. Princípios básicos e convenções da objetividade e da imparcialidade na 

produção do texto. As técnicas de produção e redação informativa e opinativa no jornalismo impresso, 

nos diversos projetos editoriais. A produção hard news. Precisão informativa. Tipologias do texto 

jornalístico. Escolhas sintáticas e léxicas na produção do texto. O texto nas revistas e suplementos. O 

mercado editorial de jornais, revistas e suplementos. Produção e redação de notícias, notas, matérias e 

entrevistas jornalísticas. 

Objetivos 

Gerais: 

Dotar o aluno de conhecimentos teóricos e técnicos sobre a produção e a edição de jornais impressos, 

considerando as várias etapas de planejamento e execução. Orientar e obter do aluno o domínio sobre 

os conceitos teóricos aplicados ao planejamento da pauta de edição, das pautas noticiosas, da edição 

(compreendendo 	editorias, 	planejamento 	gráfico, 	paginação), 	das 	estratégias 	da 	reportagem, 	das 

entrevistas e dos diversos gêneros noticiosos. Estimular no aluno a abordagem teórica e crítica sobre a 

produção e a edição no jornalismo impresso, com base nos textos indicados. 

Específicos: 

1. Discutir conceitos teóricos da produção jornalística impressa como a pauta, entrevista, estilos de texto, 

redação, fotografia, planejamento gráfico, edição, funções do jornalista, relação entre redação e outros 

departamentos; 

2. Discutir questões teóricas como categorias jornalísticas, gêneros, funções jornais; 

3. Produção de pauta e entrevistas; 

4. Pesquisa, coleta e apuração de informação; 

S. Elaboração e produção de reportagem; 

6. Elaboração e produção de fotografias; 

7. Redação e revisão e texto jornalístico; 

8. Planejamento gráfico; 

9. Edição: elaboração de títulos, legendas e chamadas; 	 - 

10. Revisão final de provas e impressão. 

Conteúdo programático 

1- Abordagem expositiva de conceitos teóricos sobre a produção jornalística impressa 

1.1. O projeto de um jornal: forma e conteúdo (política editorial) 

1.2. As características da produção noticiosa impressa - elaboração de pautas; reportagem; técnicas de 

entrevistas; estilos de texto e redação; fotografia; planejamento gráfico e editoração eletrônica; técnicas 

de edição 	 - 

1.3. A estrutura de uma redação: funções, níveis hierárquicos e editorias; a relação entre a redação e os 

departamentos comerciais, administrativos e industriais. 

1.4. Modelos teóricos: newsmaking, agenda setting, gatekeeper. 

2 - A pauta 

2.1. Concepção e produção de pautas para orientação da abordagem e angulação jornalística de cada 



matéria 

2.2. Produção de reportagens, entrevistas, e fotografias e ilustrações 

2.3. Coleta e levantamento de dados para a produção de textos e imagens 

3 - Fontes e Entrevista 

3.1. A identificação e abordagem das fontes; os tipos de fontes 

3.2. As entrevistas 

3.3. A observação do comportamento das fontes; a observação sobre os cenários dos fatos 

3.4, A checagem das informações; o cruzamento e análise de informações obtidas por fontes distintas. 

3.5. A pesquisa e levantamento de dados; a interpretação de dados. 

3.6. A produção das pautas fotográficas e a edição das imagens. 

4 - Produção de textos. 

4.1. Prática de redação 

4.2. Adequação de linguagem, normas gramaticais e princípios gerais de jornalismo 

4.3. Categorias e gêneros noticiosos: informação e opinião 

4.4. A revisão de textQs 

5 - Edição de textos 

5.1. Paginação de acordo com editorias, seções e colunas específicas 

5.2. Organização e hierarquização dos elementos gráficos 

5.3. Elaboração de títulos, legendas e chamadas 

5.4. Revisão, correções, adequações e cortes de matérias 

6- Concepção visual e planejamento gráfico 

6.1. Edição de fotos e ilustrações 

6.2. Editoração eletrônica 

7- Secretaria gráfica 

7.1. Revisão de provas para impressão. 

Metodologia de ensino 

Aulas expositivas dialogadas; 

• Trabalhos Individuais; 

• Exposição de filmes e documentários; 

Leitura e análise de textos; 

Análise e comparação de textos publicados em diferentes mídias. 

Critérios de avaliação da aprendizagem 

Duas provas individuais e sem consulta. 

Um trabalho individual dividido em três etapas (pauta, fonte, texto). 
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