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Plano de Curso

Turma: DAC00244 - TÉCNICAS E GÊNEROS JORNALÍSTICOS II
(80h) - Turma: 01 (2020.1)

Horário: 7M1234

Pré-Requisitos: ( ( DAC00239 ) )

Ementa:

Ementa:
Gêneros discursivos e identidade textual. Gêneros no
jornalismo: opinativo e informativo. A interpretação no
jornalismo. O raciocínio lógico e os diferentes contextos da
análise informativa, interpretativa e opinativa. Classificação
dos gêneros jornalísticos. Jornalismo opinativo: editorial,
artigo, crônica, comentário, resenha, coluna. Opinião
ilustrada: charge, caricatura, cartum. Opinião do leitor:
email, chats e comentários. Técnicas de preparação e
redação de textos opinativos. Gêneros jornalísticos em
suportes impressos, eletrônicos e digitais. Formatos
jornalísticos e redação de gêneros jornalísticos para as
diferentes mídias.
Produção de textos opinativos.
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Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:

Aulas teóricas síncronas de estrutura expositiva e dialogada com leituras prévias e posteriores aos
encontros. Leituras comentadas síncronas de textos jornalísticos selecionados pelos discentes e
exercícios assíncronos de identificação, interpretação e crítica dos elementos que os compõem. Debates
e seminários avaliativos síncronos. Leituras e produções assíncronas de notícias, matérias e reportagens.
Recursos tecnológicos: aulas síncronas via Google Meet e atividades assíncronas via SIGAA e e-mail
institucional.

Procedimentos de Avaliação
da Aprendizagem:

Na primeira etapa da disciplina, os alunos e alunas devem selecionar textos jornalísticos e realizar
leituras comentadas dos mesmos em sala de aula. Em seguida, farão exercícios de identificação,
interpretação e crítica dos elementos que os compõem. Já na segunda etapa, que é avaliativa e tem o
valor de 100 pontos, a turma será dividida em grupos que, após definirem suas pautas, produzirão
notícias com potencial de suitagem, tendo que desdobrá-las em matérias e, depois, reportagens de
caráter informativo. Já na terceira e última etapa, que também é avaliativa e tem o valor de 100 pontos,
os alunos e alunas debaterão textos jornalísticos dos gêneros opinativo, interpretativo e diversional, além
de realizarem seminários sobre as técnicas de entrevista jornalística estudadas.

Horário de Atendimento: 18h

Cronograma de Aulas

Início Fim Descrição

13/02/2021 13/02/2021 O conceito de gênero textual

20/02/2021 20/02/2021 Fato e ficção na narrativa jornalística

23/02/2021 23/02/2021 Leitura assíncrona de referências bibliográficas sobre fato e ficção na narrativa jornalística

27/02/2021 27/02/2021 As classificações dos gêneros jornalísticos

01/03/2021 01/03/2021 Pesquisa assíncrona de textos jornalísticos coordenados às futuras pautas dos alunos e alunas

06/03/2021 06/03/2021 Jornalismo informativo: nota, notícia, matéria, reportagem e entrevista

08/03/2021 08/03/2021 Exercícios assíncronos de identificação, interpretação e crítica dos elementos que compõem os
textos jornalísticos selecionados pelos alunos e alunas

13/03/2021 13/03/2021 Jornalismo opinativo: editorial, comentário, artigo, crônica, resenha, coluna e carta

15/03/2021 15/03/2021 Elaboração assíncrona de pautas jornalísticas

20/03/2021 20/03/2021 Opinião ilustrada: charge, caricatura e cartum

22/03/2021 22/03/2021 Produção assíncrona de notícias

27/03/2021 27/03/2021 Opinião do público: e-mail, bate-papo, comentário, fórum, blogue, serviços de comunicação e
redes sociais digitais

29/03/2021 29/03/2021 Produção assíncrona de matérias

03/04/2021 03/04/2021 Jornalismo interpretativo: análise, dossiê, perfil, entrevista, enquete e cronologia

05/04/2021 05/04/2021 Produção assíncrona de reportagens

10/04/2021 10/04/2021 Jornalismo diversional: quando o texto jornalístico adquire aspectos históricos, antropológicos e
literários

12/04/2021 12/04/2021 Leitura assíncrona da reportagem "A mulher que alimentava" (2008), escrita pela jornalista Eliane
Brum

17/04/2021 17/04/2021 Jornalismo utilitário: chamada, indicador, cotação, roteiro, serviço e obituário

19/04/2021 19/04/2021 Pesquisa assíncrona de textos jornalísticos interpretativos e diversionais

24/04/2021 24/04/2021 Novo jornalismo, grande reportagem e livro-reportagem

26/04/2021 26/04/2021 Preparação assíncrona dos seminários avaliativos

08/05/2021 08/05/2021 Os gêneros jornalísticos em mídias impressas, eletrônicas e digitais

10/05/2021 10/05/2021 Preparação assíncrona dos seminários avaliativos

15/05/2021 15/05/2021 Formatos e estilos de redação jornalística

Avaliações

Data Hora Descrição

27/03/2021 19h 1ª Avaliação

15/05/2021 19h 2ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material Descrição

Livro SQUARISI, Dad; SALVADOR, Arlete. A arte de escrever bem: um guia para jornalistas e profissionais do texto. .
São Paulo: Contexto. 2005

Livro MELO, José Marques de. Gêneros Jornalísticos no Brasil. . São Bernardo do Campo: Metodista. 2010

Livro GARCIA, Othon Moacir. Comunicação em prosa moderna: aprender a escrever, aprendendo a pensar. . Rio de
Janeiro: FGV. 1996

Livro BELTRÃO, Luiz. Jornalismo interpretativo: filosofia e técnica. . Porto Alegre: Sulina. 1980
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Referências Complementares

Tipo de Material Descrição

Livro SOUZA, José Carlos Aronchi. Gêneros e formatos da TV brasileira. . São Paulo: Summus. 2004

Livro SEIXAS, Lia. Redefinindo os gêneros jornalísticos: proposta de novos critérios de classificação. . Covilhã: Labcom.
2009

Livro SEIXAS, Lia; PINHEIRO, Najara Ferrari (orgs.). Gêneros: um diálogo entre comunicação e linguística. .
Florianópolis: Insular. 2014

Livro MARCUSCHI, Luiz Antônio; XAVIER, Antônio Carlos (orgs.). Hipertexto e gêneros digitais. . São Paulo: Lucerna.
2004

Livro BARBOSA FILHO, André. Gêneros radiofônicos. . São Paulo: Summus. 2003

Livro BELTRÃO, Luiz. Jornalismo opinativo. . Porto Alegre: Sulina. 1980
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