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Plano de Curso

Turma: DAC00256 - RADIOJORNALISMO (80h) - Turma: 01
(2020.1)

Horário: 5T1234

Pré-Requisitos: Não possui

Ementa:

Ementa:
Características do Rádio (instantaneidade, versatilidade,
atualidade, etc.). História do rádio no mundo e no Brasil. A
linguagem oral e a linguagem radiofônica. Normas de
redação para o rádio. Produção e elaboração de pautas.
Estrutura de notícia, boletim, entrevista, debate, reportagem
e documentário. Especif ic idades da redação em
radiojornal ismo.

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 radiojornalismo.

Procedimentos de Avaliação
da Aprendizagem:

Nos processos de avaliação da disciplina os alunos e alunas deverão realizar: (1) um seminário sobre as
tipologias informativas do radiojornalismo e as suas técnicas de produção com o valor de 100 pontos a
partir das leituras feitas até a data das apresentações orais; (2) um produto de radiojornalismo valendo
100 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

13/02/2020 13/02/2020 História da radiodifusão no Brasil e no mundo

20/02/2020 20/02/2020 Estrutura da empresa radiofônica: tipos de rádios, concessões radiofônicas e diferenças entre
rádios AM e FM

27/02/2020 27/02/2020 Realidade econômica e política dos veículos: o poder da propriedade e o alcance do rádio

05/03/2020 05/03/2020 Estudo do som: texto, voz, música e efeitos sonoros

12/03/2020 12/03/2020 Texto radiofônico: características, elementos e princípios básicos

19/03/2020 19/03/2020 Elementos que compõem o roteiro técnico e o script

26/03/2020 26/03/2020 Redação jornalística e construção do lead

02/04/2020 02/04/2020 Entrevista radiofônica: conceito, estilos, pauta, realização, edição e apresentação

09/04/2020 09/04/2020 Planejamento de pauta, apuração, edição e redação jornalística para o rádio

16/04/2020 16/04/2020 Seminários avaliativos

23/04/2020 23/04/2020 Tipologia dos formatos informativos: flash, boletim, radiojornal, reportagem especial, debate, mesa
redonda e comentário

30/04/2020 30/04/2020 Realização do programa de rádio: produção, edição e realização

07/05/2020 07/05/2020 Reunião de pauta

14/05/2020 14/05/2020 Reunião e acompanhamento das pautas propostas pelos alunos

21/05/2020 21/05/2020 Execução das pautas propostas pelos alunos

28/05/2020 28/05/2020 Execução das pautas propostas pelos alunos

04/06/2020 04/06/2020 Execução das pautas propostas pelos alunos

25/06/2020 25/06/2020 Execução das pautas propostas pelos alunos

02/07/2020 02/07/2020 Apresentação dos produtos jornalísticos

09/07/2020 09/07/2020 Deliberação de notas finais e prova repositiva

Avaliações

Data Hora Descrição

16/04/2020 19h 1ª Avaliação

02/07/2020 19h 2ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material Descrição

Livro TAVARES, Reynaldo. Histórias que o rádio não contou. . Negócio Editora. 1997

Livro PRADO, Emílio. Estrutura da informação radiofônica. . Summus. 1989

Livro ORTWIANO, Gisela Swetlana. A informação no rádio: os grupos de poder e a determinação dos conteúdos. .
Summus. 1985

Livro FERRARETO, Luiz Artur. Rádio: o veículo, a história e a técnica. . Doravante. 2007

Livro CHANTCER, Paul; HARRIS, Sim. Radiojornalismo. . Summus. 1998

Livro BARBEIRO, Heródoto; LIMA, Paulo Rodolfo de. Manual de radiojornalismo: produção, ética e internet. . Campus.
2001
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Referências Complementares

Tipo de Material Descrição

Livro PORCHAT, Maria Elisa. Manual de radiojornalismo. . Ática. 1987

Livro MCLEISH, Robert. Produção de rádio: um guia abrangente de produção radiofônica. . Summus. 2001

Livro MEDITSCH, Eduardo. O rádio na era da informação: teoria e técnica do novo jornalismo. . Insular/EdUFSC. 2001
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