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Plano de Curso

Turma: DAC01470 - JORNALISMO AMBIENTAL (80h) - Turma: 01
(2019.2)

Horário: 4N1234

Pré-Requisitos: ( ( DAC00258 ) )

Ementa:

Ementa:
A educação ambiental e o jornalismo. Jornalismo
Ambiental: olhar ecológico, inter-
relacional, que remete a uma abordagem sistêmica dos
assuntos do cotidiano. A temática que constantemente
desagrada interesses políticos e econômicos contrários à
sustentabilidade. Jornalismo Ambiental como gênero de
cobertura sensível e capaz de repercutir informações sobre
estragos causados por um modelo de desenvolvimento que
vem exaurindo. Os recursos naturais não renováveis do
planeta e os impactos. Ecologia humana e desenvolvimento
sustentável. Mudança climática e fenômenos naturais.
Concepções da economia ecológica. Produção e edição
jornalística ambiental.
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Matrícula Docente(s)
1550894 JULIANO JOSE DE ARAUJO - 80h
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Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:

- Aulas temáticas expositivas e dialogadas com o emprego de recursos visuais/audiovisuais;

- Discussão de textos teóricos;

- Seminário;

- Avaliação dissertativa;

- Produto jornalístico ambiental (pauta e reportagem).
 

Procedimentos de Avaliação
da Aprendizagem:

Os estudantes serão avaliados por meio de quatro notas divididas em duas unidades assim descritas:

a) Unidade 1: Pauta e Produto jornalístico ambiental (ambos em dupla): produção de pauta, apuração,
redação e edição de uma reportagem em suporte a ser escolhido pelos estudantes – impresso, rádio,
televisão ou internet. A pauta e o produto jornalístico ambiental valerão cada um de zero (0) a dez (10),
notas que serão somadas e divididas por dois, resultando no Total da Unidade 1 = 10;

b) Unidade 2: Seminário (em equipe) e Avaliação dissertativa (individual): apresentação de seminário a
partir de temas e bibliografias definidos pelo docente e avaliação dissertativa compreendendo todos os
itens do conteúdo programático da disciplina. O seminário e a avaliação valerão cada um de zero (0) a
dez (10), notas que serão somadas e divididas por dois, resultando no  Total da Unidade 2 = 10;

Nota final = as notas das Unidades 1 e 2 serão somadas e divididas por dois, resultando na média final
da disciplina Jornalismo Ambiental.

Horário de Atendimento: Sexta-feira, das 15h às 17h (agendado previamente com o docente)

Cronograma de Aulas

Início Fim Descrição

07/08/2019 07/08/2019 Apresentação do plano de curso da disciplina. Introdução ao jornalismo ambiental

14/08/2019 14/08/2019 Jornalismo ambiental: aspectos históricos

21/08/2019 21/08/2019 Desenvolvimento sustentável, ecologia humana, educação ambiental: da insustentabilidade
econômica à sustentabilidade ambiental

28/08/2019 28/08/2019 Conceituando o jornalismo ambiental (parte 1)

04/09/2019 04/09/2019 Produção da pauta da reportagem

11/09/2019 11/09/2019 Conceituando o jornalismo ambiental (parte 2). Apresentação e entrega da 1ª versão das pautas

18/09/2019 18/09/2019 Jornalismo ambiental: da teoria às práticas jornalísticas (pré-produção, produção e pós-produção
jornalística ambiental). Devolutiva da 1ª versão das pautas

25/09/2019 25/09/2019 Experiências de jornalismo ambiental em diferentes mídias

02/10/2019 02/10/2019 Seminário 1 - Agrotóxicos no Brasil. Exibição dos documentários O veneno está na mesa (2011) e
O veneno está na mesa II (2014), ambos de Sílvio Tendler. Entrega da versão final das pautas

09/10/2019 09/10/2019 Apuração

16/10/2019 16/10/2019 Seminário 2 - Agricultura familiar. Exibição do documentário Agricultura tamanho família: uma
alternativa ao agronegócio (2014), de Sílvio Tendler

23/10/2019 23/10/2019 Seminário 3 - A questão indígena. Exibição do documentário Martírio (2016), de Vincent Carelli,
co-dirigido com Ernesto de Carvalho e Tatiana Almeida

30/10/2019 30/10/2019 Apresentação da apuração e esboço do produto jornalístico ambiental

06/11/2019 06/11/2019 Apresentação da apuração e esboço do produto jornalístico ambiental

13/11/2019 13/11/2019 Avaliação dissertativa

20/11/2019 20/11/2019 Devolutiva da avaliação dissertativa

27/11/2019 27/11/2019 Entrega e apresentação da versão final do produto jornalístico ambiental

04/12/2019 04/12/2019 Devolutiva dos produtos jornalísticos ambientais

11/12/2019 11/12/2019 Entrega das médias finais e avaliação da disciplina

18/12/2019 18/12/2019 Avaliação repositiva

Avaliações

Data Hora Descrição

02/10/2019 Entrega das 1ª Avaliação

13/11/2019 Avaliação 2ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material Descrição

Artigo História do jornalismo ambiental brasileiro

Livro GIRARDI, Ilza Maria Tourinho e SCHWAAB, Reges Toni (Orgs.). Jornalismo ambiental: desafios e reflexões. .
Dom Quixote. 2008
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Livro LUFT, Schirley. Jornalismo ambiental na Amazônia: as fontes de informação na cobertura dos desmatamentos no
jornal o Liberal do Pará. . CRV. 2015

Artigo Os desafios do Jornalismo Ambiental no Brasil

Artigo A Carta da Terra

Livro LEFF, Enrique. Discursos sustentáveis. . Cortez. 2010

Livro TRIGUEIRO, André. Mundo Sustentável: abrindo espaço na mídia para um planeta em transformação. . Globo.
2005

Artigo Jornalismo ambiental: explorando além do conceito

Referências Complementares

Tipo de Material Descrição

Artigo A trajetória do Jornalismo e dos Jornalistas Ambientais no Brasil

Livro CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. . Cultrix. 1996

Livro LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. . Vozes. 2015

Artigo O genocídio lento e angustiante de um povo indígena nas lentes de Vincent Carelli

Artigo A herança cultura indígena ou cinco ideias equivocadas sobre os índios

Artigo A agricultura familiar e suas múltiplas interações com o território: uma análise de suas características
multifuncionais e pluriativas

Livro BUENO, Wilson da Costa. Comunicação, jornalismo e meio ambiente: teoria e pesquisa. . Mojoara Editorial. 2007

Livro BOMBARDI, Larissa Mies. Geografia do uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia. .
FFLCH/USP. 2017

Livro MELO, José Marques de. Mídia, ecologia e sociedade. . Intercom. 2008
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