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Plano de Curso

Turma: DAC00258 - JORNALISMO ESPECIALIZADO (80h) -
Turma: 01 (2020.1)

Horário: 4T1234

Pré-Requisitos: ( ( DAC01456 ) )

Ementa:

Ementa:
A natureza e as características do jornalismo especializado
na perspectiva das formas de conhecimento do mundo
contemporâneo. O jornalismo especializado nos contextos
social, cultural, econômico, tecnológico. Os impactos na
evolução da especialização e segmentação jornalística.
Especificidades da linguagem, funções, fontes, públicos,
técnicas editoriais e meios. A investigação e interpretação
na produção jornalística especializada. As fronteiras e as
confluências entre jornalismo especializado, jornalismo
investigativo e de precisão. O jornalismo científico-
especializado. Divulgação científica e informação científica.
O jornalismo especializado em diferentes áreas: economia;
política; esporte; cultura; religião; comportamento.
Produção e edição de produtos especializados e
segmentados.
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Matrícula Docente(s)
2222050 THALES HENRIQUE NUNES PIMENTA - 80h
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Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:
Aulas teóricas de estrutura dispositiva e dialogada com leituras prévias aos encontros. Rodas de
discussão. Debates e seminários avaliativos. Estudos de casos jornalísticos com exercícios de crítica e
análise interpretativa. Realização de matérias, reportagens e outros produtos de jornalismo especializado.

Procedimentos de Avaliação
da Aprendizagem:

Nos processos de avaliação da disciplina os alunos e alunas deverão se dividir em grupos para realizar:
(1) dois seminários sobre as especialidades jornalísticas e as características de seus produtos, valendo
cada um deles 50 pontos, a partir das leituras já programadas para suas respectivas datas; (2) dois
produtos de jornalismo especializado, cada um também valendo 50 pontos, com fundamentação nas
leituras feitas e, sobretudo, nos objetos empíricos de referência escolhidos pelo professor e pela
turma. Para os casos de menor compromisso com as atividades aqui previstas será agendada uma
avaliação repositiva. Se as atividades da primeira ou segunda etapa forem descumpridas, o discente
acaba automaticamente reprovado na disciplina, visto que a reposição se aplica apenas às notas já
obtidas que sejam inferiores a 60 pontos ou, em último caso, às avaliações que tenham sido perdidas
mediante justificativa prévia. No término do semestre letivo, as notas um e dois serão somadas para o
cálculo da média aritmética simples conforme o número e a qualidade dos seminários e produtos
jornalísticos realizados pelos alunos e alunas. E o lançamento das notas finais será realizado no Sistema
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) em tempo hábil para atendimento dos pedidos
de revisão na data e no horário que forem determinados pelo professor ministrante da disciplina.

Horário de Atendimento:

Cronograma de Aulas

Início Fim Descrição

12/02/2020 12/02/2020 Revisita à história e ao desenvolvimento do conceito de jornalismo especializado.

19/02/2020 19/02/2020 Lógicas, processos e sistemas de produção do jornalismo especializado.

04/03/2020 04/03/2020 Mudanças das linguagens e dos gêneros jornalísticos nos segmentos da profissão.

11/03/2020 11/03/2020 Meios, formatos e suportes de informação.

18/03/2020 18/03/2020 Principais características dos produtos jornalísticos especializados.

25/03/2020 25/03/2020 Midiatização digital e mudanças nos segmentos do mercado jornalístico.

01/04/2020 01/04/2020 Produção, circulação e recepção de produtos do jornalismo especializado.

08/04/2020 08/04/2020 Públicos e práticas de consumo do jornalismo especializado.

15/04/2020 15/04/2020 Seminários avaliativos.

22/04/2020 22/04/2020 Seminários avaliativos e deliberação de notas dos grupos.

29/04/2020 29/04/2020 Especialidades jornalísticas: economia, política, meio ambiente, saúde, ciência, tecnologia,
esporte, cultura, moda etc.

06/05/2020 06/05/2020 Jornalismo especializado e segmentação de produtos para instituições públicas e privadas.

13/05/2020 13/05/2020 Divulgação científica e jornalismos de dados e precisão.

20/05/2020 20/05/2020 Jornalismo investigativo.

27/05/2020 27/05/2020 Reunião de pauta.

03/06/2020 03/06/2020 Revisão e acompanhamento das pautas propostas pelos grupos.

10/06/2020 10/06/2020 Execução das pautas propostas pelos grupos.

17/06/2020 17/06/2020 Execução das pautas propostas pelos grupos.

24/06/2020 24/06/2020 Execução das pautas propostas pelos grupos.

01/07/2020 01/07/2020 Apresentação dos produtos jornalísticos.

08/07/2020 08/07/2020 Deliberação de notas finais e prova repositiva.

Avaliações

Data Hora Descrição

22/04/2020 19h 1ª Avaliação

01/07/2020 19h 2ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material Descrição

Artigo O jornalismo especializado e a mediação de um ethos contemporâneo na sociedade

Artigo O jornalismo especializado e a especialização periodística

Livro KUCINSKI, Bernardo. Jornalismo econômico. . EDUSP. 2000

Livro PIZA, Daniel. Jornalismo cultural. . Contexto. 2003

Livro OLIVEIRA, Fabíola. Jornalismo científico. . Contexto. 2003

Livro MARTINS, Franklin. Jornalismo político. . Contexto. 2005

Livro ERBOLATO, Mário. Jornalismo especializado. . Atlas. 1981

Livro CALDAS, Sueli. Jornalismo econômico. . Contexto. 2003
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Livro COELHO, Paulo Vinícius. Jornalismo esportivo. . Contexto. 2003

Referências Complementares

Tipo de Material Descrição

Livro SEQUEIRA, Cleofe Monteiro. Jornalismo investigativo: o fato por trás da notícia. . Summus. 2005

Livro FORTES, Leandro. Jornalismo investigativo. . Contexto. 2005

Artigo O desafio da apuração e da investigação jornalística em tempos de comunicação instantânea

Livro BASILE, Sidnei. Elementos de jornalismo econômico. . Campus. 2002

Livro BUENO, Wilson da Costa. Jornalismo científico no Brasil: aspectos teóricos e práticos. . IPCJE/ECA/USP. 1988
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