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1. APRESENTAÇÃO DO CURSO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Este Projeto Pedagógico concebe e rege o curso de Jornalismo do Centro 
Universitário Adventista de São Paulo (Unasp-EC), situado na Estrada Municipal Walter 
Boger, km 3,4; CEP 13165-000, Engenheiro Coelho (SP). Mantido pelo Instituto 
Adventista de Ensino, CNPJ 43.586.056/0014-05; Inscrição Estadual: isento; localizado 
na Avenida Magdalena Sanseverino Grosso, 850, CEP 13160-000, Artur Nogueira (SP).  

Mantenedora: Instituto Adventista de Ensino, CNPJ 43.586.056/0014-05; 
Inscrição Estadual: isento; localizado na Avenida Magdalena Sanseverino Grosso, 850, 
CEP 13160-000, Artur Nogueira (SP). 

Modalidade: Bacharelado. 
Início de funcionamento: Fevereiro de 2000. 
Autorização: Portaria Ministerial 925 de 22/06/1999 – DOU 24/06/99. 
Reconhecimento: Portaria 2.117 de 16/07/2004 – DOU 19/07/2004. 
 
 

Integralização do curso e regime 

Tempo mínimo 7 semestres 

Tempo máximo 12 semestres 

Regime Semestral por créditos 

Turno e número de vagas 

Turno(s) Noturno 

Total 50 (cinquenta) 

1.2. HISTÓRICO DO CURSO 

O curso de Jornalismo do Unasp – Bacharelado – foi autorizado pela Portaria 
Ministerial n.º 925 de 22/06/1999 – DOU 24/06/99. 

Iniciou suas turmas em 2000. O projeto de implantação propunha uma grade 
curricular que foi alterada por sugestões da Comissão Avaliadora e publicada no Diário 
Oficial de 21/01/2000 como consta do Projeto que vigora para as turmas iniciadas em 
2000 (anexo). 

O Colegiado do curso propôs algumas alterações na grade (2000), colocando 
disciplinas profissionalizantes (eletivas) desde o início do curso. Essa alteração foi 
publicada no Diário Oficial de 26/02/2001, e passou a vigorar em 2001 e 2002 (anexa) 

Em 2001, os pareceres CNE/CES 492/2001 e 1.363/2001 estabeleceram as 
diretrizes curriculares para a área de Comunicação Social e suas habilitações. Esses 
pareceres, por meio da Resolução CNE/CES 16/2002, orientaram a reformulação do 
Projeto Pedagógico do Curso de Comunicação Social, em 2002. 

Considerando os pareceres e também as sugestões das comissões de avaliação 
internas e externas, o Colegiado do curso propôs alterações para as novas turmas a partir 
de 2003 (anexas). 

Em 2006 foi estabelecida outra grade curricular. A mudança visou integrar 
conteúdos curriculares diferenciados proporcionando novas aprendizagens e 
capacitando o aluno a exercer sua capacidade de fazer novas descobertas. Os conteúdos 



 

abordados nas disciplinas permitem que o aluno seja exposto não somente a 
conhecimentos prontos e acabados, mas que desenvolva uma postura de abertura a 
novos caminhos ao criar e socializar novos saberes que são construídos constantemente 
de maneira individual ou coletiva. Em 2009, a matriz curricular passou por nova 
reformulação, que teve como objetivo proporcionar ao aluno cursar desde o 1.º semestre 
a habilitação escolhida, abandonando a modalidade de tronco comum. A decisão 
buscava já antecipar alguns dos prováveis resultados do aprofundamento do debate no 
país sobre a criação de diretrizes curriculares específicas para Jornalismo. Em 2013, 
com a homologação do Parecer CNE/CES n.º 39/2013, de 20/2/2013, que institui 
efetivamente as Diretrizes Curriculares de Jornalismo, aprovadas pela Resolução 01, de 
27/9/2013, houve a oportunidade de uma revisão profunda na organização do curso de 
Jornalismo do Unasp, transformando a habilitação de Jornalismo em curso pleno, 
atendendo às novas instruções das diretrizes. 

No decorrer dos anos de existência do curso sempre houve uma preocupação em 
oferecer aos alunos uma gama de recursos que possibilitassem que o processo de 
aprendizagem fosse significativo. Para garantir um processo educativo vinculado à 
realidade das práticas profissionais foram estabelecidos os seguintes departamentos e 
iniciativas atrelados diretamente ao curso de Jornalismo: 

 
1. Semana de Comunicação 
2. Trainee em Jornalismo Denominacional 
3. Tutoria e Mentoring 
4. Radioagência Unasp 
5. Núcleo Produtora – estúdio e produtora de vídeo  
6. ABJ – Agência Brasileira de Jornalismo 
7. Unaspress – Imprensa Universitária 
8. Grupos de pesquisa e iniciação científica 

 
Por meio desses departamentos e iniciativas, os alunos de Jornalismo têm a 

oportunidade de vivenciar a realidade de sua profissão e também interagir com o Unasp 
e a comunidade de cidades circunvizinhas ao organizar e apoiar eventos, projetos 
sociais, campanhas publicitárias, veículos de informação, gerar e divulgar notícias e 
utilidades públicas, entre outros serviços. 

1.3. INSERÇÃO INSTITUCIONAL E REGIONAL 

O curso de Jornalismo do Unasp – Campus Engenheiro Coelho – contempla uma 
diversidade cultural, econômica e social em razão de a instituição atender estudantes 
oriundos tanto de municípios circunvizinhos como de todos os Estados do Brasil e de 
outros países. A instituição ainda acolhe estudantes comprovadamente necessitados pelo 
programa de bolsa institucional. 

O Unasp se localiza em um dos municípios que compõem a Região 
Metropolitana de Campinas (RMC), conforme demonstra o mapa geográfico a seguir. 
Essa região é composta de 19 (dezenove) municípios, com área total de 3.877 km2, que 
corresponde a 1,6% de toda a área geográfica do Estado de São Paulo. A RMC 
apresenta uma taxa média de urbanização de 93,2%, pouco menor que a média do 
Estado de São Paulo, concentra uma população de 2.847.077 habitantes e um PIB de 
cerca de R$ 77.756.000,00 (IBGE/Seade 2010). 



 

 
 
 
 
Segundo a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. (Emplasa), a 

RMC é responsável por 5,9% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, graças a um 
complexo de cerca de 15 mil indústrias, 50 mil empresas de serviços e 60 mil empresas 
comerciais, representando aproximadamente 8% do PIB do Estado de São Paulo, 
conforme dados do ano 2010. A RMC ocupa o primeiro lugar no Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) entre as regiões metropolitanas do Brasil. No entanto, 
o IDH de Engenheiro Coelho é de 0,732 (Seade, 2010) e o PIB é de R$ 239.550.000,00.  

Desse modo, Engenheiro Coelho é um dos municípios menos expressivos da 
RMC, registrando a maior taxa de analfabetismo da população acima de 15 anos: de 
8,78% (Seade, 2010). Engenheiro Coelho ocupa 109,8 km2 com uma população de 
17.220 habitantes, sendo 156,63 moradores por quilômetro quadrado; 73,14% desses 
habitantes residem na área urbana. Sua taxa de crescimento populacional é de 4,6% ao 
ano. Sua população abaixo de 15 anos é de 22,58% em relação à totalidade dos 
habitantes (IBGE, 2010). 

Por outro lado, cidades vizinhas de maior porte, tais como Americana e Limeira, 
concentram um polo têxtil responsável por 85% da produção nacional de tecidos. Cabe 
mencionar ainda que a região abriga a Replan, a maior refinaria brasileira da Petrobras, 
situada em Paulínia. 

Nesse contexto, o curso de Jornalismo do Unasp atende à população dos 
seguintes municípios: 

 



 

Municípios População 
Americana 214.873 
Araras 121.055 
Artur Nogueira 45.847 
Conchal 25.615 
Cordeirópolis 21.607 
Cosmópolis 61.013 
Engenheiro Coelho 16.580 
Estiva Gerbi 10.224 
Holambra 11.917 
Iracemápolis 20.705 
Itapira 69.317 
Jaguariúna 46.533 
Leme 93.417 
Limeira 280.096 
Mogi Guaçu 139.211 
Moji Mirim 87.266 
Nova Odessa 52.627 
Paulínia 86.800 
Pedreira 42.516 
Santa Gertrudes 22.499 
Santo Antônio de Posse 21.032 
Total 1.490.750 
          Fonte: IBGE, 2012 
 
Mapa do entorno do Unasp 

 
 
 
 
 
Além da inserção regional citada, o Unasp faz parte da rede mundial adventista 

de educação, cuja representatividade estende-se por 145 países, 7.883 unidades de 
ensino, totalizando mais de 1.758.737 alunos. Desse número, 160 são instituições de 
ensino superior, que atendem cerca de 150 mil alunos nos mais diversos cursos, com um 
corpo docente que conta com mais de 12.303 professores (General Conference of 
Seventh-Day Adventist, 2013). No Brasil são mais de 450 unidades de ensino, com 



 

173.655 alunos e 9.990 docentes. Destas, sete instituições são de ensino superior, com 
8.999 alunos e 711 docentes, oferecendo diversos cursos de graduação e pós-graduação.  

O curso de Jornalismo contribui para o desenvolvimento da comunidade local 
por meio de ações que promovem cidadania e cultura. Além disso, uma parte 
considerável dos alunos é oriunda das escolas da rede adventista. Além de servir à 
comunidade de sua microrregião, o Unasp também atrai potencialmente alunos de todo 
o território nacional, que vêm em busca das mesmas estruturas de ensino com a qual 
foram servidos e estão habituados. A educação adventista do Brasil é sempre lembrada 
pela valorização de uma educação sólida, que objetiva ao mesmo tempo satisfazer as 
necessidades do mercado de trabalho cada vez mais exigente e formar cidadãos críticos 
e comprometidos com o desenvolvimento social como um todo. Por isso, muitos 
estudantes, mesmo não tendo oportunidade cursar o ensino médio em uma instituição da 
rede, são atraídos para esta instituição pela excelência em educação e pela sua filosofia 
educacional. 

Isso é possível porque o Unasp mantém o sistema de residência nos campi em 
regime de coeducação, com um programa de aprendizado que inclui a incorporação de 
padrões elevados de convívio social baseados no respeito, encorajamento mútuo e 
solidariedade humana, tendo em vista a adoção e disseminação dessa cultura na vida. 

1.4. FORMAS DE ACESSO 

O ingresso no curso de graduação em Jornalismo se dá por meio de processo 
seletivo, destinado a candidatos que tenham concluído o nível médio de ensino, e 
transferência de candidatos que iniciaram o curso em outras instituições de ensino 
reconhecidas ou portadores de diploma de curso superior, conforme disposto no 
Regimento Geral do Unasp. 

O ingresso no curso também ocorre por meio dos resultados do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) e pela seleção de estudantes contemplados pelo ProUni 
(Programa Universidade para Todos). 



 

2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

2.1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

O processo de ensino-aprendizagem deve ser orientado, de forma a ser 
concebido como um espaço de formação plural, dinâmico e multicultural, fundamentado 
nos princípios filosóficos educacionais e nos referenciais bibliográficos didático-
pedagógicos em consonância com o perfil do profissional do curso de Jornalismo que o 
Unasp deseja formar. Para tanto, a ação pedagógica ocorre de forma flexível e dinâmica, 
em que o educador exerce a tarefa de inspirar, provocar e mediar o desenvolvimento das 
potencialidades do educando na busca da ampliação e o do aprofundamento da 
formação pessoal, social e profissional do ser humano. De modo que os docentes e os 
discentes reconheçam a importância de seu papel além dos limites da sala de aula, como 
agentes transformadores na sociedade.  

Nessa perspectiva, as práticas pedagógicas do curso de Jornalismo são norteadas 
pelos princípios a seguir:  

 flexibilidade das atividades de ensino em função dos diferentes estilos de 
ensinar e aprender, o que implica na compreensão de que não existe uma única 
forma ou ordem pela qual as pessoas adquirem os conhecimentos, tanto teóricos 
como práticos.  

 autonomia intelectual e pessoal do educando em criar e monitorar suas 
estratégias de aprendizagem frente aos conhecimentos teóricos e as habilidades 
científicas e tecnológicas na sua área. O que desenvolve a capacidade de 
resolução de problemas diante de novas situações na vida pessoal e no exercício 
profissional.   

 integração dos componentes curriculares para garantir a superação da 
fragmentação do conhecimento e tarefas individualizadas entre as disciplinas, 
por promover a troca, a cooperação, a intervenção de conteúdo e possibilidade 
de aprofundamento temático. Isso favorece o exercício profissional, a partir da 
reflexão crítica e o desenvolver da solidariedade para a compreensão 
profissional, ética e social. Também pode desenvolver a capacidade de 
comunicação e com atitude propositiva em relação à construção de um processo 
de socialização do conhecimento.  
Dessa forma, o processo de ensino e aprendizagem é entendido pelo Unasp 

como um processo contínuo de investigação, a partir das questões relacionadas à 
sociedade por meio das atividades entre o ensino, a iniciação científica e a extensão, que 
garante a qualidade da formação acadêmica, visando o exercício profissional. 

O ensino busca a transmissão do saber, o momento em que o educando se 
apropria dos conhecimentos produzidos, ou seja, do produto da ciência, enquanto que a 
iniciação científica instrumentaliza o educando na busca do seu desenvolvimento como 
agente transformador.    

Nesse movimento, a extensão também constitui uma atividade articuladora por 
meio da intervenção sobre a realidade com situações planejadas para o exercício da 
profissão. Daí é possível um vínculo fecundo entre o ensino superior e a comunidade. 
Assim, todas as atividades curriculares devem ser planejadas de um modo articulado. O 
que implica em uma formação interdisciplinar, logo uma metodologia constituída pelo 
princípio da interdisciplinaridade. 

A interdisciplinaridade tem sido uma realidade e um desafio no ensino superior 
contemporâneo que caracteriza uma nova abordagem científica, cultural e 
epistemológica. Ainda que difícil de definir, é possível compreendê-la como integração, 



 

flexibilidade, multidimensionalidade, ampliação das áreas do saber e aproximação dos 
problemas do conhecimento e da pesquisa desde diferentes perspectivas. Ela representa 
uma visão inovadora da ciência e da tecnologia, superando os posicionamentos e as 
estruturas tradicionais, que agrega valor e qualidade à pessoa e ao trabalho ou função 
por ela realizada. O que deixa claro a vinculação existente entre interdisciplinaridade e 
inovação (CLOTET, 2007). 

A necessidade de um trabalho pedagógico integrado, em que não haja 
compartimentação de conhecimentos nem hierarquização de conteúdos e disciplinas, é 
um fator indispensável para que os discentes construam significados em sua 
aprendizagem. A interdisciplinaridade é o modo de superar a fragmentação do ensino e 
exige uma interação entre os docentes, num esforço conjunto de integralizar as diversas 
áreas do conhecimento. Dessa forma, os discentes são levados a compreender a 
articulação dos saberes. A perspectiva interdisciplinar permite o exercício permanente 
de aprofundamento dos conhecimentos ao se indagar a relevância e pertinência de tais 
conhecimentos para compreender, planejar, executar e avaliar situações de ensino e 
aprendizagem. 

As estratégias de interdisciplinaridades no curso de Jornalismo se revelam nos 
projetos experimentais, na formação profissionalizante em laboratórios, no exercício da 
pesquisa que visa à superação da dicotomia teoria/prática e, particularmente a partir da 
matriz curricular de 2014, por meio do Exame Interdisciplinar (EI) e do Projeto 
Integrador (PI). Por meio dessas iniciativas, o aluno recebe o conhecimento de forma 
interdisciplinar e é avaliado dessa perspectiva. As disciplinas são ministradas tendo em 
vista a apreensão de um conjunto de competências e saberes que serão utilizadas em um 
projeto prático ao final de cada semestre. Além disso, antes do início do projeto, um 
exame preparado por todos os professores do semestre avalia a apreensão dos diversos 
conceitos sem fazer distinção entre disciplinas. O objetivo é que os alunos vivenciem 
nas diversas disciplinas a articulação entre discussões teóricas e questões práticas, 
habilitando-se para o desempenho de atividades publicitárias e radialistas de forma 
crítica e consciente (ver mais explicações no item Avaliação). As demais articulações 
interdisciplinares estão descritas nos respectivos Planos de Ensino. 

2.1.1. Ensino 
Numa sociedade com transformações rápidas como a nossa, não podemos 

conceber a escola como um local onde ocorre a transmissão de conhecimentos prontos. 
A escola deve criar um contexto que leve o aluno a desenvolver uma postura decorrente 
de uma pedagogia da pergunta ou da indagação, no lugar da pedagogia das respostas 
prontas inacabadas; o lócus onde a educação seja vista não como transmissão de 
conhecimentos, mas como uma soma de instrução, entendimento, manejo de regras 
(competências) e reconhecimento dos saberes da humanidade. Uma postura filosófica 
básica a partir da qual aprender não é colecionar informações, mas desenvolver redes 
complexas de interações que devam gerar novos estados qualitativos de conhecimentos, 
levando à sabedoria e solução. 

O curso almeja um currículo em que a formação do profissional seja um 
elemento de mediação entre a prática e as atividades complementares, presente em 
todos os semestres. A proposta privilegia, ainda, uma orientação didática que não se 
resuma num conjunto de técnicas instrumentais, mas considera as finalidades do curso, 
isto é, a relação teórico-prática, escola-sociedade, ensino-pesquisa-extensão e as 
expectativas dos alunos. 

Além do relato da prática como instrumento didático pedagógico, existem outros 
elementos de suma importância para a operacionalização dos objetivos: os seminários 
temáticos, as oficinas, os laboratórios, as aulas expositivas, leituras, pesquisas, sempre 
numa perspectiva de práxis. 



 

A avaliação, considerada elemento inerente ao processo ensino-aprendizagem, é 
contínua, estando voltada para a descrição e apreciação do desenvolvimento dos 
programas, a consecução dos objetivos do curso e da proposta pedagógica, o 
procedimento curricular, o progresso do aluno ou grupo de alunos, enfim, de tudo o que 
se processa no cenário educacional. Não se pode esquecer que o relato, por sua 
natureza, possui uma perspectiva de avaliação que lhe é inerente. 

A proposta educacional adventista está alicerçada no conceito de educação 
voltada para o desenvolvimento integral do ser humano: corpo, mente e espírito. Nesse 
sentido, não se limita apenas ao papel de veículo de transmissão de valores e saberes 
correspondentes à chamada “cultura padrão”. “A perspectiva filosófica determinante da 
prática educacional adventista corresponde à cosmovisão bíblico-cristã, eixo 
fundamental que permite a unidade de toda a verdade em Deus, bem como a união dos 
princípios eternos do cristianismo com as necessidades e particularidades de seu tempo 
e lugar” (KNIGHT, 2001, p. 167-168, 257). 

Existe, portanto, um elemento de transcendência que permeia todo o processo de 
formação educacional e profissional, rebatendo na estrutura curricular, no processo 
ensino-aprendizagem, na relação professor-aluno, escola-sociedade, teoria e prática. 

A avaliação interdisciplinar consiste em uma prova que envolve os conteúdos de 
todas as disciplinas oferecidas no semestre da habilitação em questão. O exame 
contempla tanto tópicos específicos das disciplinas quanto questões comuns a várias 
disciplinas. Ele é elaborado em conjunto por todos os professores do respectivo 
semestre e permite que o aluno consolide de forma integrada o conhecimento 
construído. 

 
Projeto Integrador 
 
O Projeto Integrador consiste na realização de um empreendimento técnico e 

prático interdisciplinar. As turmas são divididas em grupos, e cada grupo define um 
projeto para executar durante um mês do semestre letivo. Durante o Projeto Integrador, 
todos os professores que ministram disciplinas no respectivo semestre ocupam seu 
período de aulas com orientação para os grupos desenvolverem seu próprio projeto. Por 
isso, toda a matriz curricular foi reestudada para que cada semestre tivesse coerência 
entre as disciplinas oferecidas e o projeto proposto. Assim, cada disciplina prevê um 
conjunto de competências e habilidades necessárias para o trabalho final. Embora a 
avaliação ocorra permanentemente, durante o desenvolvimento do trabalho, há um 
momento de avaliação final, que também é conjunto. Uma banca composta com todos 
os professores do semestre avalia cada grupo por diferentes perspectivas, gerando 
discussão e debate em prol do crescimento dos alunos. Abaixo segue a sequência 
do Projeto Integrador: 
 
Período Projeto Descrição 

Semestre 1 Mídia impressa 
jornal 

Os alunos deverão dominar o processo de 
construção de um jornal em todas as etapas, bem 
como a articulação com a ferramenta textual 

Semestre 2 Radiojornalismo Os alunos deverão dominar o processo de 
construção e execução de programas jornalísticos 
para a mídia radiofônica 

Semestre 3 Telejornalismo Os alunos deverão dominar o processo de 
construção e execução de programas jornalísticos 
para a mídia televisiva 



 

Período Projeto Descrição 

Semestre 4 Pesquisa Os alunos deverão produzir um paper de 10 
páginas, seguindo o programa de iniciação 
científica e pesquisa da instituição, as linhas de 
pesquisa do curso e as normas de padronização da 
ABNT 

Semestre 5 Mídia impressa 
revista 

Os alunos deverão dominar o processo de 
construção de uma revista em todas as etapas, bem 
como a articulação com a ferramenta textual, 
aperfeiçoando a capacidade de interpretação e 
opinião 

Semestre 6 Webjornalismo Os alunos deverão dominar a linguagem 
jornalística apropriada aos diferentes meios e 
modalidades tecnológicas de comunicação 

Semestre 7 Comunicação e 
jornalismo 
empresarial  

Os alunos deverão desenvolver, propor e executar 
projetos voltados ao setor empresarial 

Semestre 8 TCC Os alunos deverão propor, desenvolver e construir 
projetos midiáticos jornalísticos ou um trabalho 
monográfico 

 

2.1.2. Iniciação Científica 
A iniciação científica é um instrumento que permite introduzir os estudantes de 

graduação na pesquisa científica. É a possibilidade de colocar o aluno desde cedo em 
contato direto com a atividade científica e engajá-lo na pesquisa, preparando-o para o 
ingresso na pós-graduação. Nessa perspectiva, a iniciação científica caracteriza-se como 
instrumento de apoio teórico e metodológico à realização de um trabalho de caráter 
acadêmico e constitui um canal adequado de auxílio para a formação de uma nova 
mentalidade no aluno. 

No curso de Jornalismo, a iniciação científica ocorre nas disciplinas de 
Metodologia de Pesquisa e Iniciação Científica, e de forma mais aprofundada por meio 
de grupos de pesquisas formados por professores e alunos selecionados no programa do 
Pibic. 

Os alunos são estimulados a publicar artigos científicos na Acta Científica, 
revista indexada do Unasp. Além disso, os alunos são incentivados a participar do 
Encontro Anual de Iniciação Científica (Enaic) e do Encontro Anual de Iniciação 
Científica em Comunicação (Enaicom), eventos promovidos pela instituição, além de 
congressos como Intercom, tanto em sua modalidade regional como na nacional, E-Com 
e SBPJor. 

Ainda como incentivo ao pensamento crítico e ao contato com a pós-graduação, 
o curso realiza a cada semestre colóquios e encontros específicos de discussão de temas 
e pensadores relevantes. 

O envolvimento dos alunos na pesquisa, seja nos grupos de pesquisa do curso ou 
nos eventos de iniciação científica da instituição, segue diretrizes teórico-metodológicas 
estabelecidas pelas linhas de pesquisa do curso. As linhas de pesquisa do curso estão em 
consonância com a linha de pesquisa institucional “Comunicação e produção cultural”. 
De acordo com essas linhas de pesquisa, foram constituídos também dois grupos de 
pesquisas de professores, com o objetivo de fomentar e fortalecer a produção científica 



 

também entre os docentes. 

LINHA DE PESQUISA 1: COMUNICAÇÃO E TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS 

CONTEMPORÂNEAS 

Ementa: Esta linha de pesquisa se dedica a estudar o papel da comunicação nas 
diversas transformações da sociedade no século 21. Dentre as mudanças socioculturais, 
pode-se destacar a individualização dos processos sociais, o avanço das tecnologias 
digitais, o crescimento do consumo, a dissolução das grandes bandeiras políticas da 
modernidade, as mudanças na experiência religiosa e a flexibilização do aprendizado e 
da formação. É comum atribuir à comunicação uma participação efetiva em todos esses 
processos, que constituíram praticamente uma nova formação sociocultural em relação 
às sociedades industriais clássicas. Diante disso, os pesquisadores desta linha procuram 
entender o que é a comunicação, qual é a natureza dessas transformações socioculturais 
e como a comunicação se situa em cada uma delas. 

LINHA DE PESQUISA 2: PROCESSOS MEDIÁTICOS CONTEMPORÂNEOS 

Ementa: Esta linha de pesquisa se dedica a estudar os processos mediáticos 
contemporâneos que se manifestam em meios de massa e interativos. Atualmente os 
processos mediáticos se tornam cada vez mais abrangentes e complexos, envolvendo 
meios impressos e audiovisuais, interação permanente com o público e dinâmicas de 
produção e consumo profundamente alteradas em função dos desenvolvimentos 
tecnológicos recentes. É preciso entender os estágios de produção e de recepção, as 
diferentes abordagens adotadas, a convergência tecnológica, a relação com o contexto 
sociocultural e estético, sua inserção político-econômica e as especificidades das suas 
diversas linguagens. Os pesquisadores desta linha buscam compreender como se dão 
esses processos, em que se assemelham e diferenciam, como podem ser aprimorados 
para o cumprimento da sua função social e como se transformam em comunicação. 

 
As linhas de pesquisa do curso estão em consonância com as linha de pesquisas 

institucionais, em especial com a linha 6, “Comunicação e produção cultural”.  

2.1.3. Extensão 
O Unasp possui um setor de Extensão que coordena, estimula e organiza 

projetos e eventos voltados para a comunidade na qual o centro universitário se insere. 
Há inclusive eventos que atuam em uma dimensão nacional, propiciando oportunidades 
para todos participarem em atividades complementares e de extensão. 

A Extensão Universitária visa intensificar as relações transformadoras entre a 
instituição de ensino superior e a sociedade através de processos educativos, culturais, 
sociais e científicos, cuja atuação possibilite o diálogo entre o saber científico e os 
conhecimentos não científicos. Também estimula a formação de pessoas emancipadas, o 
compromisso com a comunidade e a sociedade em geral em um constante movimento 
dialético permeando a realidade social e a experiência do pensar e fazer. 

A Extensão Universitária do Unasp desenvolve os projetos dentro dos seguintes 
programas: 

 
1. Comunicação e Interação Social; 
2. Arte e Cultura em Foco; 



 

3. Ação Comunitária e Cidadania; 
4. Enriquecimento Pessoal e Acadêmico; 
5. Educação Ambiental; 
6. Promoção da Saúde; 
7. Desenvolvimento Tecnológico e Econômico; 
8. Educação Continuada e Formação Profissional; 

 
Os alunos e professores têm a oportunidade de participarem dos mais diversos 

programas desenvolvidos pela IES. Todos os projetos estão disponíveis na 
Coordenadoria de Extensão Universitária do Campus. 

A partir do levantamento de necessidades diagnosticadas no campus e nas 
comunidades circunvizinhas, o curso de Jornalismo do Unasp – Campus Engenheiro 
Coelho – prioriza atividades de extensão ligadas às linhas e projetos de pesquisa 
vigentes. Os principais projetos específicos do curso são: 

 
1. Formação continuada de profissionais; 
2. Ações comunitárias e sociais associadas à prática e estágios; 
3. Crescendo com o curso – enriquecimento do graduando; 
4. Semanas especiais; 
5. Programa de Certificação em Jornalismo – convênio com a sede sul-americana 

da Igreja Adventista do Sétimo Dia.  
 
As ações propostas por esses projetos seguem anexas ao PPC, disponíveis na 

Coordenação. Desse modo, o curso de Jornalismo promove ações de cunho 
educativo/social/cultural visando deixar sua contribuição por meio dos programas 
produzidos e transmitidos. Por intermédio das mídias impressa, televisiva e radiofônica 
e, em parceria com empresas, jornais, revistas, ONGs, instituições filantrópicas entre 
outras, o curso presta serviços diversos, especialmente para a comunidade 
circunvizinha.  

2.2. MISSÃO DO CURSO 

“Formar jornalistas competentes embasados em valores bíblico-cristãos, 
comprometidos com a excelência profissional, serviço à sociedade, manutenção da 
democracia e defesa das liberdades individuais e coletivas.” 

2.3. OBJETIVOS DO CURSO 

A ênfase estabelecida para o curso é preparar profissionais com ampla visão para 
que no desempenho de suas funções possam: 

 
1. Demonstrar competência teórica, técnica, tecnológica, ética, estética para atuar 

criticamente na profissão, de modo responsável, produzindo assim seu 
aprimoramento; 

2. Enfatizar, em sua formação, o espírito empreendedor e o domínio científico, de 
forma que sejam capazes de produzir pesquisa, conceber, executar e avaliar 
projetos inovadores que respondam às exigências contemporâneas e ampliem a 
atuação profissional em novos campos, projetando a função social da profissão 
em contextos ainda não delineados no presente; 

3. Orientar a formação teórica e técnica para as especificidades do jornalismo, 



 

comprometidos com a liberdade de expressão, o direito à informação, a 
dignidade do exercício profissional e o interesse público; 

4. Aprofundar o compromisso com a profissão e os seus valores, por meio da 
elevação da autoestima profissional, dando ênfase à formação do jornalista como 
intelectual, produtor e/ou articulador de informações e conhecimentos sobre a 
atualidade, em todos os seus aspectos; 

5. Atuar num contexto de mutação tecnológica constante no qual, além de dominar 
as técnicas e as ferramentas contemporâneas; 

6. Incluir, na formação profissional, as rotinas de trabalho do jornalista em 
assessoria a instituições de todos os tipos; 

7. Atentar para a necessidade de exercer dignamente a atividade como autônomos 
em contexto econômico cuja oferta de emprego não cresce na mesma proporção 
que a oferta de mão de obra. 

2.4. PERFIL DO EGRESSO 

O perfil do egresso em Jornalismo se caracteriza por: 
 

1. Sua capacidade de criação, produção, distribuição, recepção, e análise crítica 
referentes às mídias, às práticas profissionais e sociais relacionadas com estas, e 
a suas inserções culturais, políticas e econômicas; 

2. Sua habilidade em refletir a variedade e mutabilidade de demandas sociais e 
profissionais na área, adequando-se à complexidade e velocidade do mundo 
contemporâneo; 

3. Sua visão integradora e horizontalizada - genérica e ao mesmo tempo 
especializada de seu campo de trabalho possibilitando o entendimento da 
dinâmica das diversas modalidades comunicacionais e das suas relações com os 
processos sociais que as originam e que destas decorrem. 

4. Utilizar criticamente o instrumental teórico-prático oferecido em seu curso, 
sendo, portanto, competente para posicionar-se de um ponto de vista ético-
político sobre o exercício do poder na comunicação, sobre os constrangimentos 
a que a comunicação pode ser submetida, sobre as repercussões sociais que 
enseja e ainda sobre as necessidades da sociedade contemporânea em relação ao 
jornalismo. 

2.5. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, as competências e 
habilidades que devem ser desenvolvidas pelos alunos de Jornalismo do Unasp e que 
devem caracterizar os componentes gerais dos profissionais da área, são:  
 

1. Registrar fatos jornalísticos, apurando, interpretando, editando e transformando-
os em notícias e reportagens; 

2. Interpretar, explicar e contextualizar informações; 
3. Investigar informações, produzir textos e mensagens jornalísticas com clareza e 

correção e editá-los em espaço e período de tempo limitados; 
4. Formular pautas e planejar coberturas jornalísticas;  
5. Formular questões e conduzir entrevistas; 
6. Relacionar-se com fontes de informação de qualquer natureza;  
7. Trabalhar em equipe com profissionais da área; 



 

8. Compreender e saber sistematizar e organizar os processos de produção 
jornalística; 

9. Desenvolver, planejar, propor, executar e avaliar projetos na área de   
comunicação jornalística; 

10. Avaliar criticamente produtos, práticas e empreendimentos jornalísticos; 
11. Compreender os processos envolvidos na recepção de mensagens jornalísticas e 

seus impactos sobre os diversos setores da sociedade; 
12. Buscar a verdade jornalística, com postura ética e compromisso com a 

cidadania; 
13. Dominar a língua nacional e as estruturas narrativas e expositivas aplicáveis às 

mensagens jornalísticas, abrangendo-se leitura, compreensão, interpretação e 
redação; 

14. Dominar a linguagem jornalística apropriada aos diferentes meios e modalidades 
tecnológicas de comunicação. 

2.6. ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO 

2.6.1. Organização curricular 
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Jornalismo 

do Unasp, os conteúdos curriculares se subdividem em Conteúdos Básicos e Conteúdos 
Específicos. 

 
1. Conteúdos Básicos: conteúdos teórico-conceituais; conteúdos analíticos e 

informativos sobre a atualidade; conteúdos de linguagens, técnicas e tecnologias 
midiáticas; conteúdos ético-políticos. 

2. Conteúdos Específicos: conteúdos que favoreçam reflexões e práticas no 
campo geral da Comunicação e no âmbito específico do Jornalismo. 

 
Partindo dessa orientação básica, foram estruturados seis eixos que pautam as 

disciplinas de conteúdos básicos e específicos: 
 

 Eixo de fundamentação humanística, cujo objetivo é capacitar o jornalista para 
exercer a sua função intelectual de produtor e difusor de informações e 
conhecimentos de interesse para a cidadania, privilegiando a realidade brasileira, 
como formação histórica, estrutura jurídica e instituições políticas 
contemporâneas; sua geografia humana e economia política; suas raízes étnicas, 
regiões ecológicas, cultura popular, crenças e tradições; arte, literatura, ciência, 
tecnologia, bem como os fatores essenciais para o fortalecimento da democracia, 
entre eles as relações internacionais, a diversidade cultural, os direitos 
individuais e coletivos; as políticas públicas, o desenvolvimento sustentável, as 
oportunidades de esportes, lazer e entretenimento e o acesso aos bens culturais 
da humanidade, sem se descuidar dos processos de globalização, regionalização 
e das singularidades locais, comunitárias e da vida cotidiana. 

 Eixo de fundamentação específica, cuja função é proporcionar ao jornalista 
clareza conceitual e visão crítica sobre a especificidade de sua profissão, tais 
como: fundamentos históricos, taxonômicos, éticos, epistemológicos; 
ordenamento jurídico e deontológico; instituições, pensadores e obras canônicas; 
manifestações públicas, industriais e comunitárias; os instrumentos de 
autorregulação; observação crítica; análise comparada; revisão da pesquisa 
científica sobre os paradigmas hegemônicos e as tendências emergentes. 



 

 Eixo de fundamentação contextual, que tem por escopo embasar o conhecimento 
das teorias da comunicação, informação e cibercultura, em suas dimensões 
filosóficas, políticas, psicológicas e socioculturais, o que deve incluir as rotinas 
de produção e os processos de recepção, bem como a regulamentação dos 
sistemas midiáticos, em função do mercado potencial, além dos princípios que 
regem as áreas conexas. 

 Eixo de formação profissional, que objetiva fundamentar o conhecimento teórico 
e prático, familiarizando os estudantes com os processos de gestão, produção, 
métodos e técnicas de apuração, redação e edição jornalística, possibilitando-
lhes investigar os acontecimentos relatados pelas fontes, bem como capacitá-los 
a exercer a crítica e a prática redacional em língua portuguesa, de acordo com os 
gêneros e os formatos jornalísticos instituídos, as inovações tecnológicas, 
retóricas e argumentativas. 

 Eixo de aplicação processual, cujo objetivo é o de fornecer ao jornalista 
ferramentas técnicas e metodológicas, de modo que possa efetuar coberturas em 
diferentes suportes: jornalismo impresso, radiojornalismo, telejornalismo, 
webjornalismo, assessorias de imprensa e outras demandas do mercado de 
trabalho. 

 Eixo de prática laboratorial, que tem por objetivo adquirir conhecimentos e 
desenvolver habilidades inerentes à profissão a partir da aplicação de 
informações e valores. Possui a função de integrar os demais eixos, alicerçado 
em projetos editoriais definidos e orientados a públicos reais, com publicação 
efetiva e periodicidade regular, tais como: jornal, revista e livro, jornal mural, 
radiojornal, telejornal, webjornal, agência de notícias, assessoria de imprensa, 
entre outros. 
 
Assim, o conjunto de disciplinas busca atender a uma formação equilibrada em 

cada um desses eixos, levando-se em conta as especificidades do Jornalismo. Sendo 
assim, os eixos são compostos das seguintes formas no curso:



 

2.6.2. Disciplinas e eixos 
 

I Ano, I Semestre   
Componente Curricular CR CH Eixos 
Cosmovisão Bíblica 2 36 Fund. Humanística 
Formação Profissional I 1 18 Form. Profissional 
Língua Portuguesa 2 36 Form. Profissional 
Técnicas de Entrevista 3 54 Form. Profissional 
Fotojornalismo 3 54 Aplic. Processual 
Princípios do Jornalismo 3 54 Fund. Contextual 
Redação Jornalística I 5 90 Prática Laboratorial 
        
Subtotal 19 342   
Atividades Complementares   50   
Total   392   

 
I Ano, II Semestre   

Componente Curricular CR CH Eixos 
Antropologia Cristã 2 36 Fund. Humanística 
Formação Profissional II 1 18 Form. Profissional 
Ética Jornalística 2 36 Fund. Específica 
Metodologia de Pesquisa 2 36 Fund. Contextual 
Radiojornalismo 7 126 Aplic. Processual 
Ciência Política e Economia 2 36 Fund. Humanística 
Redação Jornalística II 3 54 Form. Profissional 
        
Subtotal 19 342   
Atividades Complementares   50   
Total   392   

 
II Ano, III Semestre   

Componente Curricular CR CH Eixos 
Fundamentos do Cristianismo 2 36 Fund. Humanística 
Formação Profissional III 1 18 Form. Profissional 
Novos Formatos Televisivos 2 36 Fund. Específica 
Geopolítica Internacional 2 36 Fund. Humanística 
Telejornalismo 7 126 Aplic. Processual 
Movimentos Artísticos e Culturais 2 36 Fund. Humanística 
Redação Jornalística III 3 54 Form. Profissional 
        
Subtotal 19 342   
Atividades Complementares   50   
Total   392   



 

II Ano, IV Semestre   
Componente Curricular CR CH Eixos 
Princípios de Vida Saudável 2 36 Fund. Humanística 
Formação Profissional IV 1 18 Form. Profissional 
Pensadores e Ideias do Ocidente 3 54 Fund. Contextual 
Seminários de Comunicação 4 72 Fund. Contextual 
Teorias da Comunicação 3 54 Fund. Contextual 
Jornalismo Científico 2 36 Fund. Específica 
Iniciação Científica 4 72 Fund. Contextual 
        
Subtotal 19 342   
Atividades Complementares   50   
Total   392   

 
III Ano, V Semestre   

Componente Curricular CR CH Eixos 
Interpretação Bíblica da História 2 36 Fund. Humanística 
Orientação de Estágio Curricular Supervisionado I 1 18 Form. Profissional 
Jornalismo Cultural 2 36 Fund. Específica 
Jornalismo Esportivo 2 36 Fund. Específica 
Planejamento Gráfico e Jornalismo Visual 4 72 Aplic. Processual 
Editoração Eletrônica 3 54 Aplic. Processual 
Redação Jornalística IV 5 90 Prática Laboratorial 
        
Subtotal 19 342   
Estágio Curricular Supervisionado   50   
Total   392   

 
III Ano, VI Semestre   

Componente Curricular CR CH Eixos 
Ciência e Religião 2 36 Fund. Humanística 
Orientação de Estágio Curricular Supervisionado II 1 18 Form. Profissional 
Optativa I 2 36 Fund. Contextual 
Jornalismo Econômico 2 36 Fund. Específica 
Videodocumentário 4 72 Form. Profissional 
Webjornalismo e Ferramentas Digitais 6 108 Aplic. Processual 
Redação Jornalística V 2 36 Form. Profissional 
        
Subtotal 19 342   
Estágio Curricular Supervisionado   50   
Total   392   



 

IV Ano, VII Semestre   
Componente Curricular CR CH Eixos 
Religiosidade e Competência Profissional 2 36 Fund. Humanística 
Orientação de Estágio Curricular Supervisionado III 1 18 Form. Profissional 
TCC: Concepção e Fundamentação 3 54 Prática Laboratorial 
Comunicação e Jornalismo Empresarial 6 108 Fund. Específica 
Jornalismo Político 2 36 Fund. Específica 
Gestão de Empresa Jornalística 2 36 Fund. Específica 
Economia Política da Comunicação 2 36 Fund. Contextual 
        
Subtotal 18 324   
Estágio Curricular Supervisionado   50   
Total   374   

 
IV Ano, VIII Semestre   

Componente Curricular CR CH Eixos 
Ética Cristã 2 36 Fund. Humanística 
Orientação de Estágio Curricular Supervisionado IV 1 18 Form. Profissional 
Optativa II 2 36 Fund. Humanística 
Seminários de Tendências em Jornalismo 2 36 Fund. Específica 
TCC: Produção 12 216 Prática Laboratorial 
Educomunicação 2 36 Fund. Contextual 
        
        
Subtotal 21 378   
Estágio Curricular Supervisionado   50   
Total   428   

 
Resumo 

Item CH 
Disciplinas 2754 
Atividades Complementares 200 
Elaboração de TCC 120 
Estágio Curricular Supervisionado 200 
Total         3.274  

 
 
 



 

 
 

Eixos CR CH Disciplinas 
Fund. Humanística 24 432 12 
Fund. Específica 24 432 10 
Fund. Contextual 25 450 9 
Form. Profissional 25 450 14 
Aplic. Processual 30 540 6 
Prática Laboratorial 25 450 4 
 153 2754 55 

 
 

Optativas   
Mídia e Democracia 2 36 Fund. Contextual 
Sistemática da Informação 2 36 Fund. Contextual 
História da Imprensa Brasileira 2 36 Fund. Humanística 
Jornalismo Comunitário 2 36 Fund. Humanística 
Cobertura Jornalística de Religião 2 36 Fund. Humanística 
Jornalismo Investigativo 2 36 Fund. Específica 
Técnicas de Apresentação 2 36 Aplic. Processual 
Taquigrafia 2 36 Aplic. Processual 



 

2.6.3. Matriz 

  
Centro Universitário Adventista de São Paulo - Campus Engenheiro 

Coelho 
  Matriz Curricular do Curso de Jornalismo 

  Início: FEVEREIRO/2014 
              

Voto Colegiado de Curso: ________ CamGrad: ________ Voto CONSU: ________   
                

I Ano, I Semestre   I Ano, II Semestre    

Componente Curricular CR CH   Componente Curricular CR CH    

Cosmovisão Bíblica 2 36   Antropologia Cristã 2 36    

Formação Profissional I 1 18   Formação Profissional II 1 18    

Língua Portuguesa 2 36   Ética Jornalística 2 36    

Técnicas de Entrevista 3 54   Metodologia de Pesquisa 2 36    

Fotojornalismo 3 54   Radiojornalismo 7 126    

Princípios do Jornalismo 3 54   Ciência Política e Economia 2 36    

Redação Jornalística I 5 90   Redação Jornalística II 3 54    

                 

Subtotal 19 342   Subtotal 19 342    

Atividades Complementares   50   Atividades Complementares   50    

Prática Profissional   0   Prática Profissional   0    

Total   392   Total   392    

                

II Ano, III Semestre   II Ano, IV Semestre    

Componente Curricular CR CH   Componente Curricular CR CH    

Fundamentos do Cristianismo 2 36   Princípios de Vida Saudável 2 36    

Formação Profissional III 1 18   Formação Profissional IV 1 18    

Novos Formatos Televisivos 2 36   Pensadores e Ideias do Ocidente 3 54    

Geopolítica Internacional 2 36   Seminários de Comunicação 4 72    

Telejornalismo 7 126   Teorias da Comunicação 3 54    

Movimentos Artísticos e Culturais 2 36   Jornalismo Científico 2 36    

Redação Jornalística III 3 54   Iniciação Científica 4 72    

                 

Subtotal 19 342   Subtotal 19 342    

Atividades Complementares   50   Atividades Complementares   50    

Prática Profissional   0   Prática Profissional   0    

Total   392   Total   392    



 

III Ano, V Semestre   III Ano, VI Semestre    

Componente Curricular CR CH   Componente Curricular CR CH    

Interpretação Bíblica da História 2 36   Ciência e Religião 2 36    

Orientação de Estágio I 1 18   Orientação de Estágio II 1 18    

Jornalismo Cultural 2 36   Optativa I 2 36    

Jornalismo Esportivo 2 36   Jornalismo Econômico 2 36    

Planejamento Gráfico e Jor. Visual 4 72   Videodocumentário 4 72    

Editoração Eletrônica 3 54   Webjornalismo e Ferramentas Digitais 6 108    

Redação Jornalística IV 5 90   Redação Jornalística V 2 36    

                 

Subtotal 19 342   Subtotal 19 342    

Atividades Complementares   0   Atividades Complementares   0    

Estágio Curricular Supervisionado   50   Estágio Curricular  Supervisionado   50    

Prática Profissional   0   Prática Profissional   0    

Total   392   Total   392    

                

IV Ano, VII Semestre   IV Ano, VIII Semestre    

Componente Curricular CR CH   Componente Curricular CR CH    

Religiosidade e Competência Profis. 2 36   Ética Cristã 2 36    

Orientação de Estágio III 1 18   Orientação de Estágio IV 1 18    

TCC: Concepção e Fundamentação 3 54   Optativa II 2 36    

Comunicação e Jornalismo Empresarial 6 108   Seminários de Tendências em Jor. 2 36    

Jornalismo Político 2 36   TCC: Produção 12 216    

Gestão de Empresa Jornalística 2 36   Educomunicação 2 36    

Economia Política da Comunicação 2 36            

                 

Subtotal 18 324   Subtotal 21 378    

Atividades Complementares   0   Atividades Complementares   0    

Estágio Curricular Supervisionado   50   Estágio Curricular Supervisionado   50    

Prática Profissional   0   Prática Profissional   0    

Total   374   Total   428    

                

Optativas   Resumo    

Mídia e Democracia 2 36   Item CH    

Sistemática da Informação 2 36   Disciplinas 2754    

História da Imprensa Brasileira 2 36   Atividades Complementares 200    

Jornalismo Comunitário 2 36   Elaboração de TCC 120    

Cobertura Jornalística de Religião 2 36   Estágio Curricular Supervisionado 200    

Jornalismo Investigativo 2 36   Prática Profissional 0    

Técnicas de Apresentação 2 36   Total       3.274     

Taquigrafia 2 36           



 

2.7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

2.7.1. Avaliação da aprendizagem 
Os procedimentos de avaliação implantados pelo curso de Jornalismo utilizados 

no processo de ensino e aprendizagem buscam garantir a aquisição e a produção do 
conhecimento por parte dos discentes e a reflexão permanente por parte do docente, 
tendo em vista o aprimoramento das diversas práticas pedagógicas.  

Os critérios de avaliação são apresentados aos alunos de forma clara e objetiva 
no Plano de Ensino de cada disciplina, que apesar de serem registrados por 
representação numérica consideram também os aspectos qualitativos. Nos aspectos 
operacionais da avaliação, ela é conduzida por disciplina, de acordo com o previsto pelo 
professor, com conceito atribuído por semestre, elaborado a partir da aplicação de 
instrumentos de avaliação diversificados durante o período.  

O conceito semestral é atribuído numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), com frações 
de 0,5 (cinco décimos), sendo a aprovação numa disciplina obtida com o conceito 
mínimo de 6 (seis) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). Aos alunos 
que não atingirem os requisitos mínimos de aprovação, cabe efetuar rematrícula na 
mesma disciplina em semestre posterior. Outra opção é a matrícula em disciplina 
equivalente nos diferentes cursos do Unasp, conforme equivalência de conteúdo e de 
créditos analisada e aprovada. O aluno poderá pedir revisão de suas avaliações dentro 
das normas e prazos definidos pelo Unasp. Estes e demais aspectos da avaliação estão 
contidos nas diretrizes expostas no Regimento-Geral do Unasp. 

2.7.2. Diretrizes específicas para o curso 
O curso de Jornalismo do Unasp, Campus Engenheiro Coelho, coerente com as 

orientações sobre o processo de avaliação propostas no PDI, PPI e no Regimento do 
Unasp, desenvolve a avaliação nas variadas disciplinas através de diversos 
instrumentos. O curso segue as seguintes diretrizes: 

 
1. Usar instrumentos de avaliação tanto em grupos quanto individuais, dentro da 

mesma disciplina.  
2. Prever formas de avaliação que levem o aluno a expor ideias por escrito, mas 

também prever avaliações por meio de apresentações orais. 
3. Propor trabalhos que levem o aluno a campo ou para aplicar/propor ou para 

comparar a realidade observada com os conteúdos lidos e aprendidos em sala de 
aula, levando-o a refletir criticamente sobre a teoria e a prática, bem como a 
perceber a interdependência das diversas atividades e funções da comunicação 
numa organização; 

4. Propor instrumentos de avaliação que contenham questões objetivas e 
discursivas, que levam o aluno a demonstrar a sua visão e compreensão da 
condição sistêmica e interdisciplinar do exercício da comunicação nas 
organizações, considerando as particularidades e viabilidades de cada disciplina. 

5. Incluir e valorizar questões éticas e morais nos diversos tipos de avaliações. 
6. Considerar a qualidade textual na atribuição de notas nas avaliações discursivas; 
7. Incentivar a inclusão de critérios de avaliação que incluam aspectos de postura 

pessoal/profissional, interesse e iniciativa. São exemplos destes critérios: 
pontualidade, frequência, participação em classe, capacidade de trabalho em 
grupo, comportamento ético, entre outros. 

8. Contemplar o conjunto da produção jornalística e de atividades de pesquisa e de 



 

extensão realizadas pelos alunos ao longo do curso. 
9. Contemplar o conjunto da produção acadêmica e técnica reunida pelos 

professores. 
10. Estimular a contribuição do curso para o desenvolvimento local social e de 

cidadania nos contextos em que a instituição de educação superior está inserida. 
 
 

O curso também mantém um Programa de Mérito Acadêmico, denominado 
Prêmio Assad Bechara de Comunicação (ver regimento anexo). 

Além das diretrizes de avaliação acima indicadas, o curso adota uma estratégia 
específica para estimular a interdisciplinaridade e evitar que o conhecimento seja 
compartimentalizado. Isso ocorre por meio do Exame Interdisciplinar e do Projeto 
Integrador, conforme explicados no tópico “Ensino”, da “Fundamentação Teórico-
Metodológica” deste PPC. 

2.7.3. Avaliação institucional e do curso 

A avaliação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Jornalismo é uma prática 
contínua de responsabilidade de toda a comunidade acadêmica do curso. Para tanto, há 
divulgação e discussão deste instrumento, envolvendo, por conseguinte, os 
componentes do Colegiado, bem como representação do grupo discente e, de modo 
especial, a Comissão Interna de Avaliação do Curso (Ciac) e o Núcleo Docente 
Estruturante (NDE).  

O cumprimento da missão e dos objetivos do curso leva em consideração as 
Diretrizes Curriculares Nacionais, as políticas institucionais que constam no PDI e no 
PPI, as reflexões no âmbito do colegiado de curso, originadas dos estudos realizados 
pelo NDE visando a implementação e consolidação do PPC mediante a análise das 
instâncias regulatórias da IES, como o Conselho Superior (Consu) e a Câmara de 
Graduação (Camgrad).  

As ações da administração acadêmica são decorrentes das autoavaliações no 
âmbito do curso, orientadas pelo Relatório de Autoavaliação Institucional. A Comissão 
Permanente de Avaliação (CPA) conta com a participação dos discentes e docentes na 
coleta de dados e encaminha o relatório para a Comissão Interna de Avaliação do Curso 
(Ciac), que analisa os dados do relatório e propõe sugestões para o colegiado, que após 
analisá-las, encaminha-as para a Diretoria de Graduação do campus. As ações 
implantadas decorrentes desse relatório, bem como outros investimentos, são divulgadas 
para o discente. 

2.8. ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS AO 
ENSINO, INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO 

2.8.1. Estágio curricular supervisionado 
O estágio deve completar a formação profissional e tem necessidade de 

supervisão, sendo componente obrigatório do currículo, segundo as Diretrizes 
Curriculares Nacionais. Consiste em estudos e práticas, sob acompanhamento docente, 
em atividades externas à unidade de oferecimento dos cursos, ou em departamentos 
internos que atuam de maneira interligada ao mercado. Todas as atividades de estágio 
são acompanhadas pela Central de Estágios e por um professor-orientador. Todos os 
estágios realizados pelo curso estão amparados na Lei 11.788 de 2008. 

Assim, os estágios em Jornalismo se caracterizam pela efetiva participação do 



 

aluno em alguma ação real no mercado. O estágio não se configura como requisito de 
alguma disciplina, mas se vincula à vivência real na profissão. 

A prática profissional do curso de Jornalismo do Centro Universitário Adventista 
de São Paulo (Unasp), Campus Engenheiro Coelho (SP), é parte essencial na formação 
do aluno. Não apenas por que prepara para o mercado de trabalho, mas também por que 
aproxima o aluno aos fazeres profissionais e aos segmentos da profissão que lhe serão 
oferecidos a partir da conclusão do curso. 

O componente pedagógico se dá pela orientação a esse aluno quanto aos 
mecanismos de ação existentes no mercado de trabalho em consonância com o projeto 
pedagógico do curso e o compromisso da instituição na formação integral do aluno. 
Essa relação com o mercado de trabalho e a profissão é concretizada por meio do 
estágio e das atividades complementares. 

Essas atividades devem ser realizadas sob a supervisão de um docente e buscam 
promover o relacionamento do estudante com a realidade social, econômica e cultural, e 
de iniciação à pesquisa e ao ensino. Tais tipos de ação pedagógica caracterizam 
mecanismos de interação com o mundo do trabalho, assim como o confronto com 
possibilidades metodológicas visando a promoção de uma formação complexa. Fazem 
parte de um processo interdisciplinar e avaliativo, articulador da indissociabilidade 
teoria-prática do ensino, pesquisa e extensão. 

2.8.2. Atividades Complementares 
As atividades complementares realizadas sob a supervisão de um docente 

buscam promover o relacionamento do estudante com a realidade social, econômica e 
cultural, e de iniciação à pesquisa e ao ensino. O aluno, regularmente matriculado e que 
frequenta efetivamente as aulas das diferentes disciplinas que compõe o programa de 
curso, deverá cumprir as atividades complementares com a finalidade de colocá-lo em 
contato com a sua realidade profissional. 

As atividades complementares são aquelas que acrescentam conhecimento e 
valorizam a formação do aluno. São exemplos de atividades complementares cursos 
livres, prestação de serviços comunitários, oficinas, palestras, seminários, assistência a 
apresentações de projetos experimentais, entre outras. 

Assim, além das disciplinas típicas e tradicionais da sala de aula e de práticas 
ditas laboratoriais, segundo o padrão de turma/docente/horas-aula semanais, podem ser 
previstas atividades complementares, com atribuição de créditos ou computação de 
horas para efeito de integralização do total previsto para o curso, tais como: 

 
1. Programas especiais de capacitação do estudante; 
2. Atividades de monitoria didática em congressos acadêmicos e profissionais; 
3. Outras atividades laboratoriais além das previstas no padrão turma/horas-aula; 
4. Atividades de extensão; 
5. Atividades de pesquisa para a iniciação científica; 
6. Atividades didáticas com frequência e aprovação em disciplinas não previstas no 

currículo do curso. 
 
O que caracteriza este conjunto de atividades é a flexibilidade de carga horária 

semanal, com controle do tempo total de dedicação do estudante durante o semestre ou 
ano letivo. Esta flexibilidade horária semanal deverá permitir a: 

 
 Adoção de um sistema de creditação de horas baseada em decisões específicas 

para cada caso, projeto ou atividade específica, e em função do trabalho 
desenvolvido; 

 Ênfase em procedimentos de orientação e/ou supervisão pelo docente; 



 

 Ampliação da autonomia do estudante para organizar seus horários, objetivos e 
direcionamento. 
 
O número máximo de horas dedicadas a este tipo de atividades não pode 

ultrapassar 20% do total do curso, não incluídas nesta porcentagem de 20% as horas 
dedicadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (ou Projetos Experimentais). 

É aconselhável que as atividades complementares sejam divididas em categorias 
diferenciadas, para que o aluno consiga abranger as diversas áreas de conhecimento da 
profissão e/ou do meio acadêmico. A sugestão é de que o aluno divida suas atividades 
complementares nos seguintes aspectos: 

 
a) Atividades genéricas na área do curso (até 100 horas) – Cursos presenciais de 

extensão em outras instituições; visitas a órgãos públicos ou entidades 
particulares ligadas à área de atuação; estágio voluntário; visitas técnicas, cursos, 
etc. 

b) Atividades desenvolvidas dentro do campus (até 40 horas) – Palestras; 
seminários; simpósio universitário; congressos e conferências; sessões técnicas; 
jornadas acadêmicas;  

c) Pesquisas e iniciação científica (até 40 horas) – Pesquisa teórica ou empírica de 
acordo com a disciplina; projeto de pesquisa, pesquisa teórica, oficinas, 
formação de grupos de estudos, produção intelectual. 

d) Serviços comunitários e voluntariado (até 40 horas) – Prestação de serviços 
ligados à cidadania, saúde, educação, meio ambiente; participação no 
voluntariado em entidades filantrópicas e ONGs. 

e) Disciplinas não previstas no currículo (até 50% da carga horária) – O aluno tem 
a possibilidade de se inscrever em disciplinas de outros cursos na instituição que 
correlação com seu campo de estudo; podem ser considerados ainda cursos de 
idioma e cursos técnicos complementares à formação do aluno. 
 
O Unasp proporciona aos graduandos de Jornalismo instrumentais técnicos para 

a realização de atividades complementares e estágios. Ao oferecer disciplinas práticas 
desde o início da graduação, o curso de Jornalismo oferece contato com a realidade da 
profissão. Para aumentar essas possibilidades, foram criados ou fortalecidos cinco 
departamentos relacionados com o curso e outras iniciativas de ordem acadêmica.  

Através da existência desses departamentos, que estão atrelados 
hierarquicamente à Coordenação do Curso de Jornalismo, é possível que o aluno 
vivencie a articulação teoria e prática e se aproprie de conhecimentos por meio de ações 
reflexivas. As decisões sobre as atividades dos respectivos departamentos são discutidas 
e acordadas nas reuniões do Colegiado do curso. 

As características e atividades de cada departamento ou ação e também das 
semanas especiais, integradas às vivências acadêmicas e extracurricular do curso são 
descritas a seguir. 

SEMANA DE COMUNICAÇÃO 

As semanas de Comunicação são eventos de natureza complementar à formação 
dos alunos. São marcadas pela presença de palestrantes de destaque no cenário nacional 
e pela apresentação de temas relevantes e atuais. É estimulado o debate e a interação 
entre os alunos e os convidados. Também são ofertados seminários, oficinas, visitas de 
observação e outras atividades de natureza que visam complementar à formação 
discente. 



 

AGÊNCIA BRASILEIRA DE JORNALISMO (ABJ) 

A ABJ é uma agência-júnior, empresa de comunicação que oportuniza espaço 
para os estagiários em Jornalismo do Unasp. Não se trata de uma agência experimental, 
face à natureza prática do estágio e seu comprometimento com a divulgação dos fatos 
para a imprensa. Deste modo, pretende-se aperfeiçoar a qualidade editorial e de 
produção dos alunos em diversos setores, preparando-os para atuarem no mercado 
jornalístico. A política editorial da ABJ se fundamenta no direito à livre expressão. 

Os estagiários de Jornalismo devem sustentar um sonho, uma visão, uma missão 
e um compromisso em servir a comunidade em que se inserem. O sonho se relaciona ao 
constante crescimento e influência do curso, visando a manutenção do melhor conceito 
diante da sociedade, da mídia e das autoridades vinculadas à educação superior. 

A ABJ tem como visão ser uma agência cujos valores profissionais e éticos 
concorram para uma melhor compreensão dos fatos e suas consequências. A missão da 
ABJ é a de preparar profissionais que sintam o desejo e prazer em defender os direitos 
de livre expressão, lutando contra toda e qualquer força opositora e cerceadora da 
consciência humana. O compromisso da ABJ é com a verdade, submetendo-se a 
elevados valores éticos e morais, onde vigoram a honestidade, a perseverança, a 
coerência e a democracia. 

Todas as matérias e artigos devem se respaldar nos critérios de bom senso, 
objetividade, imparcialidade, veracidade, fidelidade e credibilidade. Opiniões que 
denotem qualquer tipo de preconceito, sejam de cunho racial ou religioso, não são 
veiculadas. A ABJ é um ambiente de estágio e complementação à formação profissional 
dos alunos de Jornalismo. Podem estagiar na ABJ todos os alunos de Jornalismo do 
Unasp. Os projetos desenvolvidos na ABJ são: 

 
ABJ Notícias 
 
É a agência noticiosa que despacha toda e qualquer reportagem, matéria e artigo 

– produzido pelos estagiários - de interesse externo, seja para as mídias da mantenedora 
ou para a imprensa da região. A Agência seleciona também notícias de outras mídias 
cuja informação conter um viés em conexão à filosofia da mantenedora. 

 
Canal da Imprensa 
 
A revista eletrônica Canal da Imprensa (www.canaldaimprensa.com.br) produz e 

divulga artigos e matérias de análise e crítica ao papel da mídia brasileira e estrangeira. 
Os estagiários trabalham com reportagem, opinião, revisão e edição. Criada em 2002, a 
revista conquistou dois SET Universitário da PUC-RS – 2005 e 2007 - como melhor 
mídia online acadêmica do Brasil. Integrada à Rede Nacional de Observatórios de Mídia 
em Universidades (Renoi), no início de 2007 recebeu o ISSN 1980-2994 do CNPq/Ibict, 
que reconhece seu importante papel no ensino de Jornalismo. 

 
Canal da Imprensa no Rádio 
 
Versão radiofônica da revista online em parceria com a Rádio Unasp. Em forma 

de mesa-redonda, o programa de trinta minutos semanais tem a participação de três 
convidados, os quais discorrem e analisam as diversas nuances do papel midiático na 
sociedade. 

 



 

RADIOAGÊNCIA UNASP 

A Radioagência Unasp existe para servir à comunidade local, regional,  nacional 
e internacional. Todas as atividades da Radioagência Unasp são supervisionadas por 
profissionais e concebidas por meio de alunos, prestando serviço à comunidade interna 
e externa, atendendo às demandas dos projetos de extensão do Unasp. Ela é a base para 
a produção e programação da Rádio Unasp, Rádio Novo Tempo e emissoras parceiras 
da instituição: 

 
a) Rádio Unasp – emissora online (www.radiounasp.com.br), que oferece uma 

programação de qualidade, com jornalismo, prestação de serviços, educação, 
cultura, cidadania, saúde preventiva e entretenimento. A Rádio Unasp mantém 
uma equipe de trabalho que atua interligada à Coordenação de Jornalismo e 
serve de apoio a alunos que podem utilizar esse espaço para estagiar e realizar 
disciplinas curriculares do curso. 

b) Rádio Novo Tempo (AM 830) – emissora presente em oitenta cidades da regiões 
Metropolitana de Campinas, Baixa-Mogiana, Piracicabana, Circuito das Águas, 
Sorocabana, Ituana, Limeirense e Jundiaiense, interior do Estado de São Paulo. 
A emissora tem a missão de difundir uma programação educativa de qualidade 
no contexto dos princípios bíblico-cristãos. Em sua visão, estabelece que deseja 
“ser uma rádio distinta, fundamentada nos valores éticos e morais e 
comprometida com a comunicação da educação e da cultura”. Um canal direto 
para divulgação dos conteúdos experimentais e acadêmicos produzidos entre os 
alunos. 

c) Rádios parceiras – todo o conteúdo produzido é disponibilizado para outras 
emissoras por meio de convênio institucional.  
 
A Radioagência Unasp oferece vagas para a prática de alunos nas seguintes 

áreas: 
 

1. Técnica – gravação, edição e plástica dos programas da emissora.  
2. Programação – seleção de músicas, vinhetas, propagandas para compor 

programas.  
3. Locução – composta por apresentadores responsáveis por dirigir a programação 

em um horário pré-estabelecido. 
4. Produção – cada programa possui um produtor que gerencia a equipe técnica, 

apresentadores, programadores, agendamento de entrevistas, pesquisa de 
informações e todos os envolvidos na realização do mesmo. 

5. Marketing – cuida da imagem dos programas e da emissora. Promove ações de 
divulgação da instituição e de temas relevantes: saúde, cultura, arte etc.  

6. Jornalismo – reportagens, entrevistas, ancoragem, debates, pautas, produção de 
notícias que serão divulgadas na programação da emissora, coberturas especiais 
e interação com a comunidade. 

7. Publicidade – promove campanhas informativas, educativas e culturais.  (A 
Rádio Unasp não tem fins lucrativos).  

8. Administrativo – apoia o trabalho de outros profissionais que atuam na 
emissora.  
 
A Rádio Unasp se relaciona com os outros departamentos atrelados ao curso de 

Jornalismo. Sua equipe de redação recebe notícias da Agência Brasileira de Jornalismo 
(ABJ) e, depois de adaptar as notícias à linguagem radiofônica, insere-as na 
programação. Além disso, a Rádio Unasp se articula com a Agência de Publicidade do 
Unasp na produção de spots, jingles, gravação de áudio para vídeos entre outros 



 

materiais destinados ao atendimento dos clientes da agência. Nesse sentido, a rádio 
também atua como uma produtora de áudio, pois seu estúdio é utilizado para as diversas 
produções.   

Alguns programas educacionais são produzidos periodicamente pela Rádio 
Unasp e transmitidos pela Rádio CBN e Novo Tempo.  

Todos os alunos do curso de Jornalismo têm a oportunidade de vivenciar o 
ambiente radiofônico ao cursar disciplinas da matriz curricular ligadas à produção 
radiofônica, bem como estagiar na emissora e também em parceria com os projetos de 
parceria, fornecendo material jornalístico para a Rádio CBN/Mogi Mirim (1,5 hora 
diária, de segunda à sexta-feira) e Rádio Cabocla de Artur Nogueira. 

NÚCLEO PRODUTORA DE VÍDEO 

A inauguração da Núcleo Produtora de Vídeo em 2003 foi ponto fundamental 
para solidificação do curso de Comunicação Social por ser um departamento cuja 
principal objetivo é dar apoio ao aluno do curso nas produções de vídeos – 
especialmente àqueles de cunho curricular, e eventualmente, extracurricular. O 
departamento também apoia a disciplina de Telejornalismo, que utiliza sua 
infraestrutura para realizar as práticas previstas na ementa das disciplinas. Além disso, a 
Núcleo Produtora realiza serviços de caráter especial à instituição e outros cursos, 
fazendo-se presente na cobertura de eventos, semanas especiais, produção e edição de 
vídeos etc. 

A Núcleo Produtora oferece vagas para a prática de alunos monitores (que 
possuem bolsa de estudo) e estagiários nas seguintes áreas: 

 
1. Pré-produção – seleção da locação para gravação, contato com os entrevistados 

ou envolvidos na produção.  
2. Produção – preparação do set de filmagens, iluminação, captação das imagens.  
3. Edição – seleção das melhores imagens, inserção de trilha sonora e efeitos 

especiais, produção da versão final do vídeo.  
4. Equipe administrativa – atendimento, manutenção do estúdio. 

 
Os alunos do curso de Jornalismo contam com apoio da equipe da Núcleo 

Produtora na produção de vídeos, documentários, comerciais, matérias jornalísticas, 
entre outros, solicitados pelos professores de Jornalismo. Os alunos assumem o papel de 
diretores, produtores, repórteres e apresentadores, e a equipe da Núcleo Produtora fica 
responsável pela parte técnica de filmagem, iluminação, edição de vídeo etc. O trabalho 
realizado pela equipe da Núcleo Produtora é dirigido e orientado pelo aluno que fica 
responsável pelo resultado final da produção de vídeo e que pode incluir o material 
produzido em seu portfólio pessoal. Os vídeos e comerciais produzidos na Núcleo 
Produtora são veiculados pela TV Novo Tempo e em canais de televisão aberta.  

Além disso, a Núcleo Produtora oferece frequentemente oficinas de trabalho 
visando capacitar qualquer aluno do curso de Jornalismo que se interesse pelo processo 
de produção de edição de vídeo. 

IMPRENSA UNIVERSITÁRIA – UNASPRESS 

A Imprensa Universitária Adventista foi fundada em 1994, tendo como propósito 
divulgar os trabalhos e ideias, fruto de pesquisas multifacetárias do conhecimento nas 
diversas áreas dos cursos superiores do Centro Universitário Adventista.  



 

Atualmente já existem publicados livros nas áreas de Teologia, Educação, 
Jornalismo, Música, Criacionismo, Arqueologia, Aconselhamento Cristão, História da 
Igreja Adventista no Brasil, Sermões, Filosofia e revistas educacionais. 

Sua equipe é composta por um editor-chefe, professor do curso de Jornalismo, 
que gerencia as ações dos alunos estagiários de Jornalismo que ocupam cargos de: 
editor, editor-assistente, editor-associado, secretário de redação e diretor de arte. 

CARGA HORÁRIA 

A proposta de distribuição de horas de estágios e de atividades complementares 
é a seguinte, nas duas habilitações: 

 
- Atividades complementares totalizam 200 horas. 
- O estágio supervisionado totaliza 200 horas. 
 
Há uma recomendação para que o estudante realize as horas complementares nos 

dois primeiros anos do curso e o estágio nos dois últimos. Isso não implica dizer que o 
estudante não poderá realizar estágio supervisionado antes desse período. E, caso isso 
ocorra, não isentará o aluno das horas obrigatórias de atividades complementares. 

SUPERVISÃO 

Tanto para as atividades complementares quanto para o estágio é necessária a 
supervisão e o acompanhamento de docentes. No caso das atividades complementares, o 
aluno deverá preencher, a cada semestre, um relatório com a sua identificação, dados da 
atividade realizada e a descrição da atividade, além de comprovações em anexo. Esse 
relatório deverá ser assinado pelo docente responsável pelo aluno. Nesse caso, o 
professor da disciplina de Formação Profissional fará o acompanhamento das horas. No 
final do semestre, esse relatório será entregue na Central de Estágios. 

No caso do estágio supervisionado, o aluno deverá preencher uma ficha de 
acompanhamento, a cada semestre. Na ficha, constam o número de horas exigidas e 
cumpridas e um acompanhamento diário (podendo ser semanal, a partir de acordo com 
o professor supervisor) onde constam a data, a modalidade, a atividade realizada, o 
número de horas e a assinatura do professor responsável ou da direção da empresa onde 
o aluno estagiário atua. No final do semestre, essa ficha será encaminhada para a 
Central de Estágio e anexada ao dossiê do aluno. 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

As disciplinas de Formação Profissional das três habilitações promovem e 
coordenam todas as ações a e atividades dos programas de tutoria (plano de estudos 
personalizado que visa suprir as deficiências que os alunos apresentam nos dois 
primeiros anos) e mentoring (programa de acompanhamento personalizado que 
proporciona ao aluno a definição e a execução de seu plano de carreira, com orientação 
vocacional e profissional dada através do acompanhamento de um professor-mentor 
durante o curso). 

A tutoria será desenvolvida nos dois primeiros anos do curso e o programa de 
mentoring nos dois últimos. 

 



 

Diretrizes para a disciplina de Formação Profissional 
 
a) Levantamento de eventos: do primeiro ao quarto ano, levantamento dos 

eventos em jornalismo, com atualizações semestrais para possível participação dos 
alunos. 

b) Pelo menos uma vez por semestre será recomendado um livro como forma de 
atividade da turma (individual). 

c) Atividades das disciplinas: levantamento semestral de informações das 
empresas jornalísticas da região (diretores, editores, número de funcionários, atuação no 
mercado, contatos, localização). 

d) Portfólio. Todos os semestres devem ser fomentados, a partir do primeiro 
semestre. Montagem de portfólios, podendo dar pontuações nas disciplinas a partir dos 
avanços no portfólio. Auxiliar no plano de carreira, um plano de vida profissional. 
Estimular a catalogação, com listas de contatos, redes efetuadas, e a atualização. A partir 
do quarto ano uma reflexão da trajetória, registro de experiências vividas. 

e) Criação e manutenção de um blog voltado para a formação profissional. Deve 
conter portfólios, informações dos alunos, notícias sobre atividades profissionais, 
artigos a respeito do mercado de trabalho. 

PLANO DE ATIVIDADE 

Assim, os estágios em Jornalismo se caracterizam pela efetiva participação do 
aluno em alguma ação real no mercado. O estágio não se configura como requisito de 
alguma disciplina, mas está vinculado à vivência real na profissão. As atividades que ele 
pode desempenhar são as funções específicas de um jornalista em uma redação e as 
mesmas de um publicitário em uma agência.  

Tais tipos de ações pedagógicas caracterizam mecanismos de interação com o 
mundo do trabalho, assim como o confronto com possibilidades metodológicas visando 
à formação completa. Fazem parte de um processo interdisciplinar e avaliativo, 
articulador da indissociabilidade teoria-prática do ensino, pesquisa e extensão. 

A proposta de distribuição de horas de estágios consta na matriz curricular. 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As atividades complementares realizadas sob a supervisão de um docente 
buscam promover o relacionamento do estudante com a realidade social, econômica e 
cultural, e de iniciação à pesquisa e ao ensino. O aluno, regularmente matriculado e que 
frequenta efetivamente as aulas das diferentes disciplinas que compõe o programa de 
curso, deverá cumprir as atividades complementares com a finalidade de colocá-lo em 
contato com a sua realidade profissional. As atividades complementares são aquelas que 
acrescentam conhecimento e valorizam a formação do aluno. São exemplos de 
atividades complementares cursos livres, oficinas, palestras, seminários, assistência a 
apresentações de projetos experimentais, entre outras. 

Tais tipos de ações pedagógicas caracterizam mecanismos de interação com o 
mundo do trabalho e das ideias, assim como o confronto com possibilidades 
metodológicas visando à formação completa. Fazem parte de um processo 
interdisciplinar e avaliativo, articulador da indissociabilidade teoria-prática e ensino, 
pesquisa e extensão. 

As atividades complementares estão distribuídas na matriz curricular a partir do 
primeiro semestre, com a indicação de distribuição de horas. O que caracteriza esse 



 

conjunto de atividades complementares é a flexibilidade de carga horária semanal ou 
mensal, a possibilidade de participação em congressos, eventos, cursos de 
aperfeiçoamento, entre outros, que podem ser realizados tanto concomitantes ao período 
letivo quanto durante as férias acadêmicas. Isso permite ao aluno uma ampliação de sua 
autonomia de gestão do tempo. O aluno deve apresentar um registro de horas de 
atividades realizadas com comprovantes que serão validados pelo coordenador de 
atividades práticas. 

2.8.3. Trabalho de Conclusão de Curso 
No 8.º semestre de Jornalismo o aluno deve realizar um Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC). O TCC pode ter caráter de pesquisa acadêmica (monografia) ou 
produção teórico-prática (Projeto Experimental). O aluno que optar por desenvolver 
Projeto Experimental não poderá lançar as horas despendidas para a produção do 
mesmo como estágio.  

O TCC se caracteriza como uma atividade obrigatória para o aluno formando, 
realizado na modalidade presencial. O TCC oferece ao aluno a oportunidade de 
desenvolver experimentalmente a criação de um produto jornalístico ou de campanhas 
de publicidade que possa contribuir com os meios profissionais e acadêmicos aos quais 
esteja vinculado. Embora se trate de um campo afeito, por natureza, à experimentação, 
será exigido do trabalho o rigor necessário à sua realização, pressupondo que os alunos 
estejam aptos a ingressar, formalmente, no mercado de trabalho. Para tanto os projetos 
devem apresentar nível profissional.  

Todos os trabalhos deverão apresentar viabilidade comercial e/ou relevância 
cultural. As modalidades em que os TCC´s podem ser realizados são monografia e 
projetos experimentais. Os projetos experimentais em Jornalismo serão desenvolvidos 
nas áreas impressa (jornal, revista, livro-reportagem), online, rádio, televisão, 
multimídia, assessoria de imprensa e comunicação corporativa. A estruturação, 
descrição e orientações gerais para elaboração do TCC se encontram anexas. 

2.8.4. Integração com a pós-graduação 
A integração com a pós-graduação se dá na medida em que as linhas de pesquisa 

do curso encontram um alinhamento natural com os cursos de pós-graduação lato-sensu 
oferecidos no campus. O aluno de graduação pode dar continuidade aos seus estudos na 
temática do TCC, ingressando no curso de Pós-Graduação em Comunicação Social 
oferecido no campus em Comunicação Corporativa com Ênfase em Comunicação 
Denominacional (Regulamento de Pós-Graduação do Unasp anexo). 

 

2.8.5. História e Cultura Afro-brasileira e Indígena, Direitos 
Humanos e Educação Ambiental 

 
Atendendo ao definido no PDI, as temáticas História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena, Direitos Humanos e Educação Ambiental, o curso de Jornalismo contempla os 

referidos temas ao longo da integralização do currículo. Tais temas não constituirão uma 

disciplina específica, mas serão implementados por meio de atividades complementares, 

atividades de pesquisa e extensão e, principalmente, atitudes e valores apresentados pelo 

corpo docente, discente e colaboradores, numa visão interdisciplinar. 

 



 

O curso incentivará pesquisas sobre processos educativos orientados por valores 

bíblico-cristãos, conhecimentos afro-brasileiros, ao lado de pesquisas de mesma 

natureza junto aos povos indígenas. 

Objetiva-se promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da 

sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais 

positivas, rumo à construção de nação democrática. 

Quanto à educação ambiental, a legislação em vigor determina a integração da 

educação ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente. 

No curso de Jornalismo, o objetivo de fortalecer a consciência ambiental dos 

alunos deve ser fortemente percebido em projetos desenvolvidos que potencializem o 

pensamento do desenvolvimento sustentável em todas as ações de responsabilidade 

social.  

A educação em direitos humanos deve se dar de uma forma tal que os princípios 

ético-cristãos sejam norteadores para as inter-relações no processo 

ensino/aprendizagem.   

O curso desenvolverá ações nos seguintes âmbitos: 

Extensão: 

Oferta de Programas e projetos que propiciem atividades teórico-práticas referentes aos 

conhecimentos de formação geral imprescindíveis à formação do profissional-cidadão, 

que objetivam propiciar o desenvolvimento de um comportamento ético, solidário e 

sensível à compreensão e elucidação das questões contemporâneas que impactam na sua 

qualidade de vida e de seu entorno, de modo a desenvolver no aluno atitudes coerentes 

aos valores professados pela instituição.  

Os conhecimentos trabalhados nesses Programas /projetos procuram compreender as 

temáticas acerca do Estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena; Educação 

em Direitos Humanos e a Educação Ambiental.  

 

Atividades complementares: 

O curso incentiva os alunos a participarem de serviços voluntários no 

cumprimento de suas horas complementares, oferecendo e viabilizando projetos sociais, 

que incluem também assuntos relacionados às questões afro-descendentes e indígenas, 

direitos humanos além de projetos e ações para a educação ambiental. 

 

Disciplinas de formação complementar: 

Essas disciplinas buscam a contextualização da situação das temáticas em 



 

questão na realidade atual. Elas possibilitam aos acadêmicos a reflexão, a discussão e o 

aprofundamento teórico de um tema abordado a partir de diferentes perspectivas e que 

se complementam de forma interdisciplinar. 

 

Pesquisa/iniciação científica: 

Consoante com as Políticas Institucionais para a Pesquisa/ Iniciação Científica, o 

UNASP prevê atividades teórico-práticas de investigação que estimulam o raciocínio 

conectivo e o saber transdisciplinar e visam à integração entre os conhecimentos 

trabalhados nas diferentes disciplinas, de modo a desenvolver as competências técnicas 

e transversais e as formas de comportamento exigidas para o exercício das funções 

próprias da profissão. 

 

Os resultados das investigações poderão ser observados pela produção acadêmico-

científica demonstrada nos trabalhos desenvolvidos em Projetos Integradores e em 

possíveis produções resultantes de grupos de Iniciação Científica. 

 

2.9. APOIO AO DISCENTE 

2.9.1. Política de Atendimento ao Discente 
A política de atendimento ao discente, proposta pela Instituição, busca pela 

redução das desigualdades socioeconômicas e pela democratização do ensino e da 
própria sociedade. Esse processo não se pode efetivar apenas no acesso à educação 
superior, mas, sobretudo, no acesso ao conhecimento. Dessa forma, a Instituição 
manterá programas que viabilizam a permanência e a conclusão do curso de graduação 
dos que nela ingressam, reduzindo os efeitos das desigualdades apresentadas por um 
conjunto de estudantes provenientes de segmentos sociais menos favorecidos e que 
apresentam dificuldades concretas de prosseguirem sua vida acadêmica com sucesso.   

Os programas de atendimento ao discente serão coordenados pela Assessoria de 
Apoio Acadêmico ao discente. Esses programas objetivam: 

1. promover o bem‐estar integral do estudante no ambiente acadêmico; 

2. promover a integração do aluno ingressante à vida universitária, sua 
adaptação ao novo contexto acadêmico, bem como a administração de 
seu tempo para a realização das atividades requeridas, orientando sobre 
vários métodos de estudos e os diversos estilos de aprendizagem, 
possibilitando ao aluno escolher conscientemente o que melhor se 
adapte; 

3. minimizar os fatores interferentes que dificultem o desempenho 
acadêmico, ofertando o atendimento psicopedagógico; 



 

4. oferecer cursos e oficinas de capacitação (Programa de Nivelamento) 
para que o aluno possa ter a oportunidade de crescer academicamente; 

5. fornecer informações sobre programas desenvolvidos na instituição, tais 
como monitoria, PIBID;  

6. promover  eventos acadêmicos; 

7. fortalecer a liderança dos discentes representantes de classe e capacitar os 
membros dos centros e diretórios acadêmicos em relação à liderança; 

8. proporcionar a inclusão do aluno com necessidade especial no ambiente da 
instituição e da sala de aula, atendendo às legislações pertinentes à 
inclusão, dentre outras a de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista, conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. 

Os programas oferecidos ao discente se coadunam com a cosmovisão adotada 
pela Instituição, uma vez que proporcionarão ao discente o desenvolvimento de sua 
potencialidade como ser humano e a formação de cidadãos qualificados e 
comprometidos com a sociedade e com a sua transformação.  

A Assessoria de Apoio Acadêmico ao Discente, vinculada à Diretoria de 
Graduação do Campus, será criada justamente para amenizar os déficits de 
conhecimentos. Por meio de seu Programa de Apoio Acadêmico ao Discente (PROAD), 
baseado nos princípios, valores e filosofia que norteiam a instituição, essa assessoria 
procurará detectar, avaliar e criar estratégias para suprir as necessidades dos estudantes.  

O PROAD oferecerá apoio psicopedagógico ao discente e atividades de 
nivelamento, em programa sistemático, para atender, mediar e solucionar situações que 
possam surgir no decorrer da vida acadêmica do corpo discente de todos os seus cursos 
de graduação. Tem por objetivo oferecer acompanhamento psicopedagógico aos alunos 
e subsídios para melhoria do desempenho de alunos que apresentem dificuldades. 
Contribuirá para o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral, 
recuperando as motivações, promovendo a integridade psicológica dos alunos, 
realizando a orientação e os serviços de aconselhamento e assegurando sua adaptação, 
especialmente, dos ingressantes.  

Dentro das atividades de nivelamento, o PROAD oferecerá várias modalidades 
de curso, tais como: curso de língua portuguesa, curso de informática básica e cursos 
livres como o de Inglês Instrumental. Dessa maneira, acredita-se estar atendendo os 
alunos que estavam temporariamente afastados da vida escolar e aqueles que necessitam 
de reforço das bases de ensino médio.  

O curso de Jornalismo contará ainda com o canal de comunicação interno com os 
discentes e docentes por meio de ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Assim como 
de Ouvidoria online e o Serviço de Atendimento ao Aluno (SAA). 

 

2.9.2. Recursos de ensino e aprendizagem 
Os discentes são beneficiados com recursos da tecnologia da informação e 

comunicação por meio dos seguintes equipamentos instalados em todas as salas de aulas 
em condição de uso: computador, internet, projetor de vídeo, tela de projeção, sistema 
de som. Há para o aluno o oferecimento de serviço de apoio para uso e manuseio dos 
equipamentos, quando necessário nos laboratórios de informática disponíveis nos três 
turnos durante a semana e aos domingos. A biblioteca também oferece computadores 



 

para o uso dos estudantes. 



 

3. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO 

3.1. COORDENAÇÃO DO CURSO  

A nomeação do coordenador se dá nos termos do Estatuto, e suas competências 
estão previstas no regimento geral da IES. É escolhido considerando-se o perfil previsto 
em documentos de avaliação oficiais e além de outros aspectos considerados 
importantes pela instituição para o exercício de suas atribuições previstas no 
regulamento interno institucional. 

O coordenador do curso de Jornalismo tem regime de trabalho de dedicação 
exclusiva, com formação acadêmica e experiência profissional adequada. O 
coordenador é o presidente do Colegiado. 

3.2. COLEGIADO DE CURSO  

O Colegiado de curso de graduação é o órgão responsável para tratar de matérias 
acadêmicas e disciplinares discentes em relação ao respectivo curso e deve ser 
constituído por membros efetivos do respectivo curso: coordenador do curso, seu 
presidente, e 1 (um) docente de cada disciplina, indicados por seus pares, com mandato 
de 1 (um) ano, permitida a recondução; diretor de Desenvolvimento Estudantil de 
Campus, em se tratando de matéria disciplinar discente; e 1 (um) discente como 
membro rotativo, com mandato de 1 (um) ano, indicado pelo centro acadêmico do 
curso.  

O Colegiado de curso reúne-se sistematicamente duas vezes por semestre, 
conforme proposto em calendário institucional e as decisões são encaminhadas para os 
órgãos competentes. 

3.3. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

O NDE é composto pelo coordenador do curso e por cinco docentes, sendo que a 
maioria deverá ter participado plenamente da elaboração do Projeto Pedagógico do 
Curso e terá clara responsabilidade com sua implantação. 

O curso apresenta 100% do NDE com titulação acadêmica obtida em programas 
de pós-graduação stricto-sensu, com contratação em regime de tempo parcial ou integral 
e, destes, 60% em tempo integral. Além disso, a instituição demonstrará compromisso 
com a permanência dos docentes do NDE. 

3.4. APOIO AO DOCENTE 

3.4.1. Política de Formação e Capacitação Docente 
O UNASP considera a formação continuada do docente um processo que tem 

por finalidade proporcionar, além da conquista de novas titulações, o aperfeiçoamento 
didático-pedagógico, tendo em vista a elevação contínua do padrão de desempenho 
docente no cumprimento da missão e em harmonia com a visão institucionais.  

Para tanto, o UNASP desenvolveu um Plano de Qualificação Docente (PQD) 



 

que abrange os seguintes programas institucionais: 

 o Programa de Aperfeiçoamento Docente (PAD), que visa à obtenção de 
titulação; 

 o Programa de Apoio a Participação em Reuniões Científicas (PROAPARC), tais 
como congressos, simpósios, seminários e outros; 

 os Programas de Apoio Pedagógico (PROAP), que visam à formação continuada 
docente quanto a metodologias, estratégias, tecnologias, adoção de novas 
técnicas e contato com novas teorias didático-pedagógicas.  

 

Qualificação Interna – PROAP 

O Programa de Apoio Pedagógico (PROAP) se constitui em ações didático-
pedagógicas sistemáticas e permanentes para instrumentalizar o trabalho docente, sob a 
coordenação da Assessoria Técnico-Pedagógica, conforme previsto no Estatuto do 
UNASP e de acordo com a Política para a Formação Continuada do docente.  

O Programa de Apoio Pedagógico (PROAP) constitui-se em um conjunto de 
ações didático-pedagógicas sistemáticas e permanentes com vistas a instrumentalizar o 
docente para uma ação prática cada vez mais eficiente em harmonia com a Política de 
Formação Continuada Docente.  

O PROAP tem como objetivos:  

Geral: O PROAP visa à melhoria da prática pedagógica dos docentes à luz de 
conhecimentos teóricos e práticos em didática e em metodologia do ensino superior, 
abrindo espaço para se promover ações criativas e inovadoras nos métodos pedagógicos 
a fim de se obter melhores resultados em sua ação didática-pedagógica.  

Específicos:  
 oportunizar atividades de atualização e aprimoramento pedagógico docente;  

 conscientizar o docente quanto à relevância da atualização profissional, visando 
ao aperfeiçoamento da Práxis Pedagógica;  

 proporcionar ao docente momentos de reflexão, discussão, debate e troca de 
experiências;  

 partilhar métodos pedagógicos criativos e ideias inovadoras para o Ensino 
Superior em equipe e de modo personalizado;  

 viabilizar a participação do docente em situação de ensino, utilizando com 
eficiência, técnicas, recursos de multimídia e demais recursos auxiliares;  

 divulgar e adaptar materiais pedagógicos, que favorecem o ensino eficaz e as 
motivadoras práticas pedagógicas no Ensino Superior;  

 promover a coesão e a noção de identidade institucional;  

 promover atividades de orientações pedagógicas, como oficinas, seminários, 
workshops, ambientes de estudo e projetos de âmbito científico-pedagógico.  
 
Atividades Permanentes do PROAP: 

 realização de eventos periódicos, locais sob a orientação da Assessoria 
Pedagógica e institucionais sob a coordenação da Pró-Reitoria de Graduação;  

 disponibilização de material de orientação pedagógica;  

 atendimento pedagógico aos docentes;  

 levantamento de necessidades pedagógicas junto aos cursos;  



 

 oferecimento sistemático e permanente de cursos temáticos de capacitação.  
 

Qualificação Externa – PAD 

Conforme Regulamento do UNASP, o Programa de Aperfeiçoamento Docente – 
PAD - do Centro Universitário Adventista de São Paulo - UNASP, definido como um 
programa direcionado para capacitar o corpo docente propõe-se a ser instrumento de 
estímulo que permita aos docentes buscar títulos/atualização que seja também do 
interesse do UNASP, enriquecendo assim a titulação e o preparo técnico-pedagógico 
dos docentes dos variados cursos e programas da IES. 

São Objetivos específicos do PAD:  
a) titular/capacitar docentes do UNASP;  
b) fornecer subsídios para os processos avaliativos e autorizativos relacionados 

aos órgãos oficiais;  
c) manter o corpo docente do UNASP com qualidade comparável às melhores 

IES no país; e  
d) fomentar o ensino, pesquisa e extensão de melhor qualidade;  
 
Os níveis e formas da capacitação docente serão os seguintes:  
I – curso de mestrado;  
II – curso de doutorado; e  
III – estágio pós-doutoral.  
 



 

4. EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

1.º SEMESTRE 

 
Cosmovisão Bíblica 

 
Ementa: Introdução à questão filosófica-religiosa de Deus, Sua existência, natureza, 
poder criador, revelação, amor e atuação na história deste mundo. 

 
Bibliografia básica:   

1. BÍBLIA Sagrada. Revista e Atualizada no Brasil. 2. ed. Barueri, SP: Sociedade 
Bíblica do Brasil, 1993. 

2. 8GEISLER, Norman e TUREK, Frank. Não tenho fé suficiente para ser ateu. 
São Paulo: Vida, 2006. 

3. LEITE, Claudio A. C.; CARVALHO, Guilherme V. R.; CUNHA, Mauricio J. S. 
Cosmovisão cristã e transformação, espiritualidade, razão e ordem social. 
Viçosa: Ultimato, 2006. 
 

Bibliografia complementar: 
1. GEISLER, Norman; BOCCHINO, Peter. Fundamentos inabaláveis. São Paulo: 

Editora Vida, 2003. 
2. CRAIG, William L; MORELAND, J. P. Filosofia e cosmovisão cristã. São 

Paulo: Vida Nova, 2005. 
3. GRENZ, J. Pós-modernismo: um guia para entender o nosso tempo. São Paulo: 

Vida Nova, 1997. 
4. LECOMPTE, Denis. Do ateísmo ao retorno da religião. São Paulo: Loyola, 

2000. 
5. RIZUTTO, Ana M. Por que Freud rejeitou Deus? São Paulo: Loyola, 2004. 

 
 
Formação Profissional I 
 

Ementa: Discussão de temáticas atuais relacionadas à profissão do jornalista, sua 
postura no ambiente de trabalho e desafios do mercado. Funcionamento e dia a dia de 
redações, veículos de comunicação e agências. Novos rumos de atuação no mercado 
profissional. Orientação para atividades complementares e práticas. 
 
Bibliografia básica: 

1. GEHRINGER, Max. Superdicas para impulsionar sua carreira. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 

2. DELL'ISOLA, Alberto. DOUGLAS, William. Administração do Tempo. 
Niterói: Impetus, 2012. 

3. UNGLAUB, Delton Lehr; UNGLAUB, Eliel. 101 Atitudes para o Estudo 
Inteligente. São Paulo: Educação & Cia, 2006. 

 
Bibliografia complementar: 

1. ROCHA, Kátia. FREIBERGER , Zélia. Ética Profissional. Apostilha 
disponível em: http://pt.scribd.com/doc/78159175/ETICA. Acesso em: 
11/02/2013. 

2. GEHRINGER, Max. Pergunte ao Max: Max Gehringer responde a 



 

164 dúvidas sobre carreira.  São Paulo: Globo, 2007. 
3. TEMPLAR, Richard. As 100 melhores ideias para terminar o dia com 

a sensação de missão comprida: como dar conta do recado sem fazer 
"hora extra". São Paulo: Saraiva, 2011. 

4. TOFFLER, Bárbara Ley. Ética no trabalho: tomando decisões difíceis 
no mundo competitivo dos negócios. São Paulo: Makron Books, 1993. 

5. MAGALDI, Sandro. Movidos Por Ideias - Insights Para Criar Empresas 
e Carreiras Duradouras. São Paulo: Elsevier, 2010. 

 
 
Língua Portuguesa 

 
Ementa: Concepções de língua portuguesa, comunicação e gramática (variedades 
linguísticas, norma padrão e linguagem oral versus escrita). Conceitos necessários à 
interpretação textual. Resumo e resenha. Dúvidas comuns e erros frequentes. Acordo 
ortográfico. Introdução à coesão e coerência textuais. Revisão dos textos descritivo, 
narrativo e dissertativo. Noções básicas de oratória e comunicação em público.  
 
Bibliografia básica: 

1. CUNHA, Celso; CINTRA, Luiz F. L. Nova gramática do português 
contemporâneo. Rio: Nova Fronteira.  

2. FIORIN, José L.; SAVIOLI, Francisco P. Para entender o texto: leitura e 
redação. São Paulo: Ática, 2007. 

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

 
Bibliografia complementar: 

1. CEREJA, William R.; MAGALHÃES, Thereza C. Gramática reflexiva: texto, 
semântica e interação. São Paulo: Atual, 2005. 

2. GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. São Paulo: Fundação 
Getúlio Vargas, 2009. 

3. HELENA, Maria; OTILIA, Maria. Para escrever bem. São Paulo: Manole, 
2002. 

4. INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. São 
Paulo: Scipione, 1998. 

5. SERAFINI, Maria T. Como escrever textos. Rio de Janeiro: Globo, 2004. 
 
 
Técnicas de Entrevista 

 
Ementa: Pauta e fontes da informação jornalística. As técnicas de produção de 
entrevistas. Os diferentes tipos de entrevistas. Estilos de intervenção. A transformação 
da entrevista em reportagem. Edição e finalização de entrevistas.  
 
Bibliografia básica: 

1. MEDINA, Cremilda. Entrevista: o diálogo possível. 5. ed. São Paulo: Ática, 
2008. 

2. OYAMA, Thaís. A arte de entrevistar bem. São Paulo: Contexto, 2008. 
3. PRADO, Magaly; FLORESTA, Cleide; BRASLAUKAS, Ligia. Técnicas de 

reportagem e entrevista. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 



 

 
Bibliografia complementar: 

1. BARBARA, Vanessa. O livro amarelo do terminal. São Paulo: Cosac Naify, 
2009. 

2. BRUM, Eliane. A vida que ninguém vê. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 
2006. 

3. DANTAS, Audálio (Org.). Em repórteres. São Paulo: Senac, 1998. 
4. LODI, J. B. A entrevista: teoria e prática. São Paulo: Thomson Pioneira, 1998.  
5. CRIPA, M. Entrevista e ética: uma introdução. São Paulo: Educ, 1998. 

 
 

Fotojornalismo 
 
Ementa: História do fotojornalismo; tendências da linguagem fotográfica e suas 
repercussões no jornalismo; relações da imagem e texto; questões teóricas sobre leitura 
da imagem. Técnicas para registro fotográfico e manuseio de equipamentos; edição e 
tratamento de imagens.  
 
Bibliografia básica:  

1. BUITONI, Dulcília S. Fotografia e jornalismo. São Paulo: Saraiva, 2011. 
2. SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Cia. das Letras, 2004. 
3. KEESE, Alexandre. Tratamento e edição profissional de imagens. Camboriú: 

Desktop, 2009. 
 
Bibliografia complementar: 

1. BARTHES, Roland. A câmara clara. São Paulo: Edições 70, 2010. 
2. DUBOIS, Phillipe. O ato fotográfico. Campinas: Papirus, 1994.   
3. KOSSOY, Boris. Realidades e ficções na trama fotográfica. São Paulo: 

Códice, 1999. 
4. MARIEN, Mary W. 100 ideias que mudaram a fotografia. São Paulo: Rosari, 

2012. 
5. SANTAELLA, Lúcia. Imagem: cognição, semiótica, mídia. São Paulo, 

Iluminuras, 1998. 
 

Princípios do Jornalismo 
 
Ementa: Histórico das transformações da imprensa e a relação entre os avanços 
tecnológicos e o modo de fazer jornalismo. Apresentação das categorias do jornalismo. 
Noções básicas da engenharia da notícia. Estrutura dos diversos meios gráficos e 
audiovisuais, organização e funcionamento dos veículos da imprensa, bem como o 
organograma das redações. As novas exigências das múltiplas funções do jornalista e 
tendências de segmentação da imprensa. Conceitos sobre jornalismo e o papel dos 
meios de comunicação de massa. 
 
Bibliografia básica: 

1. CAVERSAN, Luiz. Introdução ao jornalismo diário: como fazer jornal todos 
os dias. São Paulo: Saraiva, v. 1, 2009. 

2. MELO, José M. Jornalismo, forma e conteúdo. São Caetano do Sul: Difusão, 
2009. 

3. PINTO, Ana E. S. Jornalismo diário: reflexões, recomendações, dicas e 
exercícios. São Paulo: Publifolha, 2009. 

 
 



 

Bibliografia complementar: 
1. LAURINDO, Rosemeri. Jornalismo em três dimensões: singular, particular e 

universal. Blumenau: Edifurb, 2008. 
2. ROSENSTIEL, Tom; KOVACH, Bill. Os elementos do jornalismo: o que os 

profissionais de jornalismo devem saber e o público exigir. Porto: Porto Editora, 
2005. 

3. RUDIN, Richard; IBBOTSON, Trevor. Introdução ao jornalismo: técnicas 
essenciais e conhecimentos básicos. São Paulo: Roca, 2007. 

4. SÉRIE PROFISSÕES. Jornalista. São Paulo: Publifolha, 2006. 
5. VENÂNCIO, Rafael D. O. Jornalismo e linha editorial. Rio: E-Papers, 2009. 

 
 

Redação Jornalística I 
 

Ementa: Introdução à redação jornalística. A estrutura básica do texto jornalístico: o 
lead e a pirâmide invertida. A hierarquização da informação. A pauta e a noticiabilidade. 
A padronização das formas. Títulos e outros elementos gráficos. 
 
Bibliografia básica:  

1. ERBOLATO, Mário L. Técnicas de codificação em jornalismo: redação, 
captação e edição no jornal diário. São Paulo: Ática, 2004. 

2. TEZZA, Cristovão; FARACO, Carlos A. Prática de texto para estudantes 
universitários. Petrópolis: Vozes, 2008. 

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

 
Bibliografia complementar: 

1. SACCONI, Luiz A. Não erre mais! São Paulo: Nova Geração, 1998 
2. BAHIA, Juarez. Jornal, história e técnica: as técnicas do jornalismo. 4. ed. São 

Paulo: Ática,1990. 
3. PINTO, Ana E. S. Jornalismo diário. São Paulo: Folha, 2009. 
4. SOUSA, Jorge P. Elementos de jornalismo impresso. Disponível em: 

<http://www.bocc.ubi.pt/pag/sousa-jorge-pedro-elementos-de-jornalismo-
impresso.pdf> 

5. TEZZA, Cristovão; FARACO, Carlos A. Oficina de texto. Petrópolis: Vozes, 
1999. 

2.º SEMESTRE 

 
Antropologia Cristã 
 

Ementa: Estudo da origem e natureza humana, suas limitações, sua constituição 
política, religiosa e social; sua relação com Deus, consigo mesmo, com o próximo e 
com o meio-ambiente. 

 
Bibliografia básica: 

1. BÍBLIA Sagrada. Revista e Atualizada no Brasil. 2. ed. Barueri: Sociedade 
Bíblica do Brasil, 1993. 

2. AZEVEDO, R. C. A origem superior das espécies. 4. ed. Engenheiro Coelho: 
Unaspress, 2006. 



 

3. MORELAND, J. P.; REYNOLDS, Jonh M. Criação e evolução. São Paulo: 
Vida, 2006. 
 

Bibliografia complementar:      
1. ARDUINI, J. Antropologia: ousar para reinventar a humanidade. São Paulo: 

Paulus, 2002. 
2. AUGE, M. Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. 

Campinas: Papirus, 1999. 
3. JUNKER, R. Evolução: um livro texto crítico. Brasília: Sociedade Criacionista 

Brasileira, 2002. 
4. WHITE, Ellen. História da redenção. Tatuí: Casa Publicado Brasileira, 2002. 
5. TEPE, Valfredo. Antropologia cristã: diálogo interdisciplinar. Petrópolis: 

Vozes, 2003. 
 
 
Formação Profissional II 
 

Ementa: Discussão de temáticas atuais relacionadas à profissão do jornalista, sua 
postura no ambiente de trabalho e desafios do mercado. Funcionamento e dia a dia de 
redações, veículos de comunicação e agências. Novos rumos de atuação no mercado 
profissional. Orientação para atividades complementares e práticas. 
 
Bibliografia básica: 

1. GEHRINGER, Max. Superdicas para impulsionar sua carreira. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 

2. DELL'ISOLA, Alberto. DOUGLAS, William. Administração do Tempo. 
Niterói: Impetus, 2012. 

3. UNGLAUB, Delton Lehr; UNGLAUB, Eliel. 101 Atitudes para o Estudo 
Inteligente. São Paulo: Educação & Cia, 2006. 

 
Bibliografia complementar: 

1. ROCHA, Kátia. FREIBERGER , Zélia. Ética Profissional. Apostilha 
disponível em: http://pt.scribd.com/doc/78159175/ETICA. Acesso em: 
11/02/2013. 

2. GEHRINGER, Max. Pergunte ao Max: Max Gehringer responde a 
164 dúvidas sobre carreira.  São Paulo: Globo, 2007. 

3. TEMPLAR, Richard. As 100 melhores ideias para terminar o dia com 
a sensação de missão comprida: como dar conta do recado sem fazer 
"hora extra". São Paulo: Saraiva, 2011. 

4. TOFFLER, Bárbara Ley. Ética no trabalho: tomando decisões difíceis 
no mundo competitivo dos negócios. São Paulo: Makron Books, 1993. 

5. MAGALDI, Sandro. Movidos Por Ideias - Insights Para Criar Empresas 
e Carreiras Duradouras. São Paulo: Elsevier, 2010. 

 
 
Ética Jornalística 
 

Ementa: Ética, moral e deontologia. Ética e imprensa: relações, funções e conflitos. 
Jornalismo e direito à informação. A generalidade moral e a especificidade profissional. 
A regulamentação profissional na área jornalística, o registro profissional. Autonomia 
profissional e interesse público. Problemas éticos no jornalismo contemporâneo. 
 



 

Bibliografia básica:  
1. ARBEX Jr., José. Showrnalismo – a notícia como espetáculo. São Paulo: Casa 

Amarela, 2001. 
2. CHRISTOFOLETTI, Rogério. Ética no jornalismo. São Paulo: Contexto, 2008. 
3. KARAM, Francisco J. Ética jornalística e interesse público. São Paulo: 

Summus, 2004. 
 
Bibliografia complementar: 

1. ABRAMO, C. A regra do jogo. São Paulo: Cia. das Letras, 1988. 
2. BERTRAND, Claude-Jean. O arsenal da democracia. Bauru: Edusc, 2002. 
3. ______________________. A deontologia das mídias. Bauru: Edusc, 1999. 
4. BUCCI, Eugênio. Sobre ética e imprensa. São Paulo: Cia das Letras, 2000. 
5. FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS. Formação superior em 

Jornalismo. Florianópolis: Edufsc, 2002. 
6. WAINER, Samuel. Minha razão de viver. Rio de Janeiro: Record, 1987. 

 
 
Metodologia de Pesquisa 
 

Ementa: Introdução do aluno ao universo da produção científica, fornecendo-lhe 
instrumentos essenciais para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos conforme a 
rigorosidade científica. 

 
Bibliografia básica:     

1. GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
1999. 

2. MÜCKENBERGER, E. Metodologia de Pesquisa. 3. ed. Engenheiro Coelho, 
SP: Centro Universitário Adventista de São Paulo, 2007. 

3. SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22. Ed. São Paulo: 
Cortez, 2002. 
 

Bibliografia complementar: 
1. ECO, U. Como se faz uma tese. 12. ed. São Paulo: Rocco, 1995. 
2. GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
3. MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia 

científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
4. MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
5. RUIZ, J. A. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 5. ed. São 

Paulo: Atlas, 2002. 
 
 
Radiojornalismo 
 

Ementa: História do rádio no Brasil. Situação da radiodifusão no Brasil. Características 
do rádio e poder de mobilização. A estrutura técnica e jornalística de uma emissora de 
rádio. A notícia no rádio. Formatos de noticiários radiofônicos. Estrutura de notícia, 
boletim, entrevista, mesa-redonda (debate e painel), reportagem, revista e documentário. 
Editorias em radiojornalismo. Produção de pautas. Redação para noticiários 
(radiojornais e sínteses). Prática radiofônica: Improviso, Locução e ancoragem. Roteiro 
e lauda no radiojornalismo. Edição de texto. Edição técnica de áudio. Trilhas, silêncio e 
efeitos. Radiojornalismo na internet. 



 

 
Bibliografia básica: 

1. BARBEIRO, Heródoto; LIMA, Paulo. Manual de radiojornalismo: produção, 
ética e internet. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

2. FERRARETO, Luiz Artur. Rádio: o veículo, a história e a técnica. Porto Alegre: 
Sagra Luzzatto, 2000. 

3. JUNG, Milton. Jornalismo de rádio. São Paulo: Contexto, 2004.  
 

Bibliografia complementar: 
1. LOPEZ, Debora Cristina. Radiojornalismo hipermidiático. Covilhã: UBI, 

LabCom, Livros LabCom, 2010. Disponível em 
http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/20110415-
debora_lopez_radiojornalismo.pdf. 

2. MCLEISH, Robert. Produção de rádio: guia abrangente da produção 
radiofônica. São Paulo: Summus, 2001. 

3. PARADA, Marcelo. Rádio: 24 horas de jornalismo. São Paulo: Panda, 2000. 
4. TAVARES, Mariza. Manual de redação CBN. Rio de Janeiro: Editora Globo, 

2013. 
5. VIGIL, José Ignácio López. Manual urgente para radialistas apaixonados. 

São Paulo: Paulinas. 
 
 
Ciência Política e Economia 
 

Ementa: O que é política. Formas de governo, estruturas e instituições políticas, 
sistemas eleitorais e partidários. O que é economia. Sistemas econômicos, divisão 
internacional do trabalho, mercados financeiros globais, indicadores econômicos e 
desenvolvimento sustentável. O poder de cidadãos, empresas e Estado na sociedade em 
rede. 
 
Bibliografia básica: 

1. COUTINHO, João P.; PONDÉ, Luiz F.; ROSENFIELD, Denis. Por que virei à 
direita: três intelectuais explicam sua opção pelo conservadorismo. São Paulo: 
Três Estrelas, 2012. 

2. REICH, Robert. Supercapitalismo: como o capitalismo tem transformado os 
negócios, a democracia e o cotidiano. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

3. SAFATLE, Vladimir. A esquerda que não teme dizer o seu nome. São Paulo: 
Três Estrelas, 2012. 

 
Bibliografia complementar: 

1. BOBBIO, Norberto. Direita e esquerda: razões e significados de uma distinção 
política. Bauru: Unesp, 1995. 

2. HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Cia. das 
Letras, 1995. 

3. KUCINSKI, Bernardo. Jornalismo econômico. São Paulo: Edusp, 2007. 
4. MOSQUÉRA, Júlio. E eu com isso? Entenda como a política influencia o seu 

dia-a-dia. São Paulo: Globo, 2006. 
5. SEABRA, Roberto; SOUSA, Vivaldo (Orgs.). Jornalismo político: teoria, 

história e técnicas. Rio de Janeiro: Record, 2006. 
 
 
 



 

Redação Jornalística II 
 
Ementa: A linguagem do jornalismo impresso diário. As variações do lead e outras 
aberturas. Adequação aos projetos editoriais. O texto nas editorias de economia, esporte, 
ciência, cultura, política, polícia e outras. 
 
Bibliografia básica:  

1. COIMBRA, Oswaldo. O texto na reportagem impressa. São Paulo: Ática, 
1985. 

2. ERBOLATO, Mário L. Jornalismo especializado. São Paulo: Atlas, 1981.  
3. LAGE, Nilson. A estrutura da notícia. São Paulo: Ática, 1985. 

 
Bibliografia complementar: 

1. LAGE, Nilson. Linguagem jornalística. São Paulo: Ática, 1985. 
2. ____________Teoria e técnica do texto jornalístico. Rio de Janeiro: Campus, 

2005. 
3. MARQUES, Luis H. A teoria e prática de redação para jornalismo impresso. 

Rio de Janeiro: Edusc, 2003. 
4. MARTINS, Eduardo. Manual de redação e estilo: O Estado de S. Paulo. 3. ed. 

São Paulo: O Estado de S. Paulo, 1997. 
5. SQUARISI, Dad; SALVADOR, Arlete. A arte de escrever bem: um guia para 

jornalistas e profissionais do texto. São Paulo: Contexto, 2005. 

3.º SEMESTRE 

 
Fundamentos do Cristianismo 

 
Ementa: Estudo do plano da redenção através da história bíblica e especialmente pela 
vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, descrita nos Evangelhos. 

 
Bibliografia básica: 

1. SOUZA Jr., Nahor N. História da vida (CD-ROM). v. 2. Tatuí: Casa 
Publicadora Brasileira, 2006. 

2. SOUZA Jr., Nahor N. Uma breve história da terra. 2. ed. Brasília: Sociedade 
Criacionista Brasileira, 2004. 

3. PEARCEY, N. R.; THAXTON, C. B. A alma da ciência. São Paulo: Cultura 
Cristã, 2005. 
 

Bibliografia complementar: 
1. ROTH, Ariel A. Origens. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2001. 
2. JUNKER, R.: SCHERER, S. Evolução. Brasília: Sociedade Criacionista 

Brasileira, 2002. 
3. HOOYKAAS, R. A religião e o desenvolvimento da ciência moderna. 

Brasília: UnB, 1988. 
4. BRAND, L. Fé, razão e história da terra. Engenheiro Coelho: Unaspress, 

2005. 
5. WHITE, Ellen G. Patriarcas e profetas. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 

1976. 
 
 



 

Formação Profissional III 
 
Ementa: Discussão de temáticas atuais relacionadas à profissão do jornalista, sua 
postura no ambiente de trabalho e desafios do mercado. Funcionamento e dia a dia de 
redações, veículos de comunicação e agências. Novos rumos de atuação no mercado 
profissional. Orientação para atividades complementares e práticas. 
 
Bibliografia básica: 

1. GEHRINGER, Max. Superdicas para impulsionar sua carreira. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 

2. DELL'ISOLA, Alberto. DOUGLAS, William. Administração do Tempo. 
Niterói: Impetus, 2012. 

3. UNGLAUB, Delton Lehr; UNGLAUB, Eliel. 101 Atitudes para o Estudo 
Inteligente. São Paulo: Educação & Cia, 2006. 

 
Bibliografia complementar: 

1. ROCHA, Kátia. FREIBERGER , Zélia. Ética Profissional. Apostilha disponível 
em: http://pt.scribd.com/doc/78159175/ETICA. Acesso em: 11/02/2013. 

2. GEHRINGER, Max. Pergunte ao Max: Max Gehringer responde a 164 
dúvidas sobre carreira.  São Paulo: Globo, 2007. 

3. TEMPLAR, Richard. As 100 melhores ideias para terminar o dia com a 
sensação de missão comprida: como dar conta do recado sem fazer "hora 
extra". São Paulo: Saraiva, 2011. 

4. TOFFLER, Bárbara Ley. Ética no trabalho: tomando decisões difíceis no 
mundo competitivo dos negócios. São Paulo: Makron Books, 1993. 

5. MAGALDI, Sandro. Movidos Por Ideias - Insights Para Criar Empresas e 
Carreiras Duradouras. São Paulo: Elsevier, 2010.  
 
 
Novos Formatos Televisivos 
 

Ementa: Novas tecnologias, formatos e gêneros jornalísticos para TV. Montagem de 
roteiro, fichas e mapas de produção. Conceitos de pré-produção, produção e pós-
produção. Conceitos básicos de edição em vídeo. Proficiência técnica básica de edição 
não linear. Tendências atuais da edição de vídeo em telejornalismo, e seus estilos 
diferentes e específicos.  Análise e produção de programas televisivos nos novos 
formatos 
 
Bibliografia básica: 

1. COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro. São Paulo: Artemídia Rocco, 1995. 
2. FELIPPI, Ângela; AZEREDO, Demétrio S.; PICCININ, Fabiana. Edição em 

jornalismo: ensino, teoria e prática. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2006. 
3. MARCONDES F.º, Ciro. Ser jornalista: o desafio das tecnologias e o fim das 

ilusões. São Paulo: Paulus, 2009. 
 
Bibliografia complementar: 

1. DANCYGER, Ken. Técnicas de edição para cinema e vídeo. São Paulo: 
Campus, 2007. 

2. FELIPPI, Ângela; AZEREDO, Demétrio S.; PICCININ, Fabiana. Edição de 
imagens em jornalismo. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2008. 

3. KOVACH, Bill; ROSENSTIEL, Tom. Os elementos do jornalismo: o que os 
jornalistas devem saber e o público exigir. São Paulo: Geração, 2003. 



 

4. KUNCZIK, Michael. Conceitos de jornalismo: Norte e Sul. São Paulo: Edusp, 
2001. 

5. KYRILLOS, Leny. Voz e corpo na TV: a fonoaudiologia a serviço da 
comunicação. São Paulo: Globo, 2003. 
 
 
Geopolítica Internacional 
 

Ementa: Compreensão das engrenagens que movimentam as decisões e as ações das 
nações hegemônicas no contexto mundial pós-moderno. Gênese e os reflexos da nova 
construção histórica. Papel de cada ator no cenário internacional e seu reflexo sobre o 
Brasil.  
 
Bibliografia básica: 

1. CHOMSKY, Noam. Estados fracassados: o abuso do poder e o ataque à 
democracia. São Paulo: Bertrand Brasil, 2009. 

2. NARLOCH, Leandro. Guia politicamente incorreto da América Latina. São 
Paulo: Leya, 2011. 

3. TODOROV, Tzvetan. O medo dos bárbaros: para além do choque das 
civilizações. Petrópolis: Vozes, 2010. 

 
Bibliografia complementar: 

1. DINIZ, Eugenio. Política internacional: guia de estudos das abordagens 
realistas e da balança do poder. Belo Horizonte: PUC-Minas, 2007. 

2. MARIZ, Vasco. Temas da política internacional. Rio de Janeiro: Topbooks, 
2008. 

3. MEYSSAN, Thierry. 11 de setembro de 2001: uma terrível farsa. São Paulo: 
Usina do Livro, 2003. 

4. OLIVEIRA, Henrique A.; LESSA, Antônio C. Política internacional 
contemporânea. São Paulo: Saraiva, 2006. 

5. STEINBERGER, Margarethe B. Discursos geopolíticos da mídia: jornalismo e 
imaginário internacional na América Latina. São Paulo: Educ; Fapesp; Cortez, 
2005. 
 
 
Telejornalismo 
 

Ementa: História do telejornalismo. Conceito de telejornalismo e de produção 
telejornalística: linguagem e lógica de produção dos telejornais. Gêneros 
telejornalísticos. Modalidades de telejornais. Técnica de redação e edição de texto em 
jornalismo televisivo. O jornalista de televisão. Estilos de locução e posturas. Produção 
de reportagens e programas telejornalísticas. 
 
Bibliografia básica: 

1. BARBEIRO, Heródoto. Manual de telejornalismo: os segredos da notícia na 
TV. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

2. CURADO, Olga. A notícia na TV: o dia-a-dia de quem faz telejornalismo. São 
Paulo: Alegro, 2002. 

3. PATERNOSTRO, Vera I. O texto na TV: manual de telejornalismo. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2006. 

 
 



 

Bibliografia complementar: 
1. BISTANE, Luciana; BACELLAR, Luciane. Jornalismo de TV. São Paulo: 

Contexto, 2005. 
2. KYRILLOS, Leny. Voz e corpo na TV: a fonoaudiologia a serviço da 

comunicação. São Paulo: Globo, 2003. 
3. MACHADO, Arlindo. A arte do vídeo. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
4. PRADO, Flávio. Ponto eletrônico. São Paulo: Limiar, 1996. 
5. SODRÉ, Muniz. O monopólio da fala: função e linguagem da televisão no 

Brasil. Petrópolis: Vozes, 1984. 
 
Movimentos Artísticos e Culturais 
 

Ementa: Principais escolas e movimentos artísticos, literários e culturais da 
modernidade e contemporaneidade. Tendências e ícones da cultura pop no cinema, na 
literatura, na música e na televisão. 
 
Bibliografia básica:  

1. GUEDES, Carlos Eduardo. Uma paixão por cultura: do pop ao clássico, uma 
história de amor à arte. São Paulo: Fundamento Educacional, 2009. 

2. LITLLE, Stephen. Ismos: para entender a arte. Rio de Janeiro: Globo, 2011. 
3. SCHWANITZ, Dietrich. Cultura geral: tudo o que se deve saber. São Paulo: 

Martins Fontes, 2009. 
 
Bibliografia complementar: 

1. BERGAN, Ronald. Ismos: para entender o cinema. Rio de Janeiro: Globo, 2011. 
2. BRAUNE, Bia. Almanaque da TV: histórias e curiosidades desta máquina de 

fazer doido. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. 
3. CARPEAUX, Otto M. O livro de ouro da história da música. Rio de Janeiro: 

Ediouro, 2001. 
4. NOVAES, Adauto (Org.). Poetas que pensaram o mundo. Rio de Janeiro: Cia. 

das Letras, 2005. 
5. PARSONS, Tony. Disparos do front da cultura pop. São Paulo: Barracuda, 

2005. 
 
 
Redação Jornalística III 
 

Ementa: Adequação do texto aos projetos editoriais. Caracterização de gêneros e 
formatos jornalísticos (a notícia, a reportagem, o editorial, a coluna, a crônica, o artigo, 
a crítica). A entrevista. Como fazer e quais as características de uma boa entrevista. O 
perfil jornalístico. 
 
Bibliografia básica:  

1. ALTMAN, Fábio. A arte da entrevista. São Paulo: Boitempo, 2004. 
2. PIZA, Daniel. Perfis e entrevistas. São Paulo: Contexto, 2004. 
3. VILAS BOAS, Sérgio. Perfis e como escrevê-los. São Paulo: Summus, 2003.  

 
Bibliografia complementar: 

1. CAPUTO, Stela Guedes. Sobre entrevistas: teoria, prática e experiências. 2 ed. 
Petrópolis: Vozes, 2010. 

2. CHAPARRO, Carlos. Sotaques d´aquém e d´além-mar: percursos e gêneros 
do jornalismo português e brasileiro. Lisboa: Jortejo, 2002. 



 

3. FLORESTA, Cleide. BRASLAUKAS, Ligia. Técnicas de reportagem e 
entrevista em jornalismo: roteiro para uma boa apuração. São Paulo: Saraiva, 
2009. 

4. MEDINA, Cremilda. Entrevista: o diálogo possível. São Paulo: Ática, 2000. 
5. MAHLHAUS, Carla. Por trás da entrevista. Rio de Janeiro: Record, 2007. 

4.º SEMESTRE 

 
Princípios de Vida Saudável 
 

Ementa: Estudo dos princípios de vida saudável e implicações no desenvolvimento da 
qualidade de vida. 

 
Bibliografia básica: 

1. BÍBLIA Sagrada. Revista e Atualizada no Brasil. 2. ed. Barueri: Sociedade 
Bíblica do Brasil, 1993. 

2. DOUGLASS, Herbert E. Mensageira do Senhor. Tatuí: Casa Publicadora 
Brasileira, 2001. 

3. WHITE, Ellen G. A ciência do bom viver. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 
1990. 
 

Bibliografia complementar: 
1. CLOUD, Henry; TOWNSEND, John. Limites. São Paulo:  Vida, 2001. 
2. SMITH, Timothy J. A revolução antienvelhecimento. Rio de Janeiro: Campus, 

2000. 
3. WHITE, Ellen G. O melhor da vida. Santo André: Casa Publicadora Brasileira, 

1970. 
4. WHITE, Ellen G. Mente, caráter e personalidade. vol. 1. Tatuí: Casa 

Publicadora Brasileira, 1989. 
5. WHITE, Ellen G. Mente, caráter e personalidade. vol. 2. Tatuí: Casa 

Publicadora Brasileira, 1990. 
 
 
Formação Profissional IV 
 

Ementa: Discussão de temáticas atuais relacionadas à profissão do jornalista, sua 
postura no ambiente de trabalho e desafios do mercado. Funcionamento e dia a dia de 
redações, veículos de comunicação e agências. Novos rumos de atuação no mercado 
profissional. Orientação para atividades complementares e práticas. 
 
Bibliografia básica: 

1. GEHRINGER, Max. Superdicas para impulsionar sua carreira. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 

2. DELL'ISOLA, Alberto. DOUGLAS, William. Administração do Tempo. 
Niterói: Impetus, 2012. 

3. UNGLAUB, Delton Lehr; UNGLAUB, Eliel. 101 Atitudes para o Estudo 
Inteligente. São Paulo: Educação & Cia, 2006. 

 
Bibliografia complementar: 

1. ROCHA, Kátia. FREIBERGER , Zélia. Ética Profissional. Apostilha 



 

disponível em: http://pt.scribd.com/doc/78159175/ETICA. Acesso em: 
11/02/2013. 

2. GEHRINGER, Max. Pergunte ao Max: Max Gehringer responde a 
164 dúvidas sobre carreira.  São Paulo: Globo, 2007. 

3. TEMPLAR, Richard. As 100 melhores ideias para terminar o dia com 
a sensação de missão comprida: como dar conta do recado sem fazer 
"hora extra". São Paulo: Saraiva, 2011. 

4. TOFFLER, Bárbara Ley. Ética no trabalho: tomando decisões difíceis 
no mundo competitivo dos negócios. São Paulo: Makron Books, 1993. 

5. MAGALDI, Sandro. Movidos Por Ideias - Insights Para Criar Empresas 
e Carreiras Duradouras. São Paulo: Elsevier, 2010. 

 
 
Pensadores e Ideias do Ocidente 
 

Ementa: Panorama dos principais pensadores e conceitos de filosofia, sociologia e 
psicologia. Ideias que influenciaram o mundo e suas repercussões no contexto atual. 
História e desenvolvimento do pensamento ocidental. 
 
Bibliografia básica: 

1. O LIVRO da Filosofia. São Paulo: Globo, 2011. 
2. O LIVRO da Psicologia. São Paulo: Globo, 2011. 
3. TARNAS, Richard. A epopeia do pensamento ocidental: para compreender as 

ideias que moldaram nossa visão de mundo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2011. 

 
Bibliografia complementar: 

1. CARDOSO, Delmar. Pensadores do século XX. São Paulo: Loyola, 2012. 
2. HUGHES-WARRINGTON, Marnie. 50 grandes pensadores da História. São 

Paulo: Contexto, 2002. 
3. O LIVRO da Política. São Paulo: Globo, 2013. 
4. RUSSELL, Bertrand. História do pensamento ocidental. São Paulo: Saraiva de 

Bolso, 2013. 
5. STOKES, Philip. Os 100 pensadores essenciais da filosofia. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2012. 
 
 
Seminários de Comunicação 
 

Ementa: A comunicação em meio às transformações da sociedade no século 21: 
individualização dos processos sociais, avanço das tecnologias digitais, crescimento do 
consumo, dissolução das grandes bandeiras políticas da modernidade e mudanças na 
experiência religiosa. Processos mediáticos contemporâneos em meios de massa e 
interativos. Circularidade e retroalimentação entre meios impressos e audiovisuais, 
interação permanente com o público, dinâmicas de produção e recepção, diferentes 
abordagens, relação com o contexto sociocultural e estético, inserção político-
econômica e especificidades das diversas linguagens. 
 
Bibliografia básica:     

1. KELLNER, Douglas. A cultura da mídia. Bauru: Edusc, 2001. 
2. KUMAR, Krishan. Da sociedade pós-industrial à pós-moderna: novas teorias 

sobre o mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 



 

3. LIPOVETSKY, Gilles. A era do vazio: ensaios sobre o individualismo 
contemporâneo. São Paulo: Manole, 2005. 

 
Bibliografia complementar: 

1. BRAGA, José L. A sociedade enfrenta sua mídia: dispositivos sociais de 
crítica midiática. São Paulo: Paulus, 2006. 

2. CARRASCOZA, João A.; ROCHA, Rose M. (Orgs.). Consumo midiático e 
culturas da convergência. São Paulo: Miró, 2011. 

3. DORNELES, Vanderlei. A mitologia do império: semiótica, cultura e cinema. 
Curitiba: CRV, 2011. 

4. JAMESON, Fredric. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. 
São Paulo: Ática, 1996. 

5. MARCONDES F.º, Ciro. Pensar-pulsar: cultura comunicacional, tecnologias, 
velocidades. São Paulo: NTC, 1996. 
 
 
Teorias da Comunicação 
 

Ementa: Fundamentos epistemológicos da comunicação. As escolas de comunicação, 
bem como as contribuições interdisciplinares, para a ciência da comunicação. Os 
paradigmas teóricos da comunicação nos Estados Unidos, Europa e América Latina: 
Teoria Matemática, Teoria Hipodérmica, Funcionalismo, Teoria Crítica, Estudos 
Culturais, Teoria das Mediações e Estudos da Linguagem. 
 
Bibliografia básica: 

1. HOHLFELDT, Antonio et al (Orgs.). Teorias da Comunicação: conceitos, 
escolas e tendências. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 

2. LIMA, Luiz C. Teoria da cultura de massa. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 
2002. 

3. RÜDIGER, Francisco. Introdução à teoria da comunicação. São Paulo: 
Edicon, 1998. 

 
Bibliografia complementar: 

1. COHN, Gabriel. Comunicação e indústria cultural. São Paulo: Nacional, 
1978. 

2. MARTIN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e 
hegemonia. Rio de Janeiro: UFRJ, 2008. 

3. MATTELART, Armand e Michèle. História das teorias da comunicação. 5. 
ed. São Paulo: Loyola, 2002. 

4. JOHNSON, Richard et alii (Orgs.). O que é, afinal, estudos culturais? Belo 
Horizonte: Autêntica, 2006. 

5. WOLF, Mauro. Teorias da comunicação. Lisboa: Presença, 2006. 
 
 
Jornalismo Científico 
 

Ementa: Introdução à história e filosofia da ciência. Divulgação científica e a 
interpretação de pesquisas acadêmicas e dados estatísticos. Princípios e técnicas de 
redação e edição de matérias sobre ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente. 
Cobertura noticiosa de controvérsias científicas e políticas de ciência e tecnologia.  
 
 



 

Bibliografia básica:  
1. SEIFE, Charles. Os números (não) mentem: como a matemática pode ser 

usada para enganar você. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. 
2. OLIVEIRA, Fabíola. Jornalismo científico. São Paulo: Contexto, 2005. 
3. VILAS BOAS, Sergio (Org.). Formação e informação científica: jornalismo 

para iniciados e leigos. São Paulo: Summus, 2005. 
 
Bibliografia complementar: 

1. MASSARANI, Luisa et al (Orgs.). Ciência e público: caminhos da divulgação 
científica no Brasil. Rio de Janeiro: Casa da Ciência/UFRJ, 2002. 

2. MASSARANI, Luisa et al (Orgs.). Terra incógnita: a interface entre ciência e o 
público. Rio de Janeiro: Vieira & Lent: Casa da Ciência: UFRJ/Fiocruz, 2005. 

3. MOSLEY, Michael; LYNCH, John. Uma história da ciência. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2011. 

4. VERMA, Surendra. Ideias geniais: os principais teoremas, teorias, leis e 
princípios científicos de todos os tempos. Belo Horizonte: Gutenberg, 2011.  

5. WILLIAMS, Trevor. A história das invenções: do machado de pedra às 
tecnologias da informação. Belo Horizonte: Gutenberg, 2011. 
 
 
Iniciação Científica 
 

Ementa: Introdução à teoria da ciência. Estrutura de projetos de pesquisa em 
comunicação. Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. Redação de artigos 
acadêmicos para apresentação em congressos e publicação em revistas. 
 
Bibliografia básica: 

1. COSTA, Francisca (Org.). Manual de projetos de pesquisa. Engenheiro 
Coelho: Unaspress, 2013. 

2. DUARTE, Jorge; BARROS, Antônio (Orgs.). Métodos e técnicas de pesquisa 
em comunicação. São Paulo: Atlas, 2005. 

3. SANTAELLA, Lúcia. Comunicação e pesquisa: projetos para mestrado e 
doutorado. São Paulo: Hacker, 2006. 

 
Bibliografia complementar: 

1. BAUER, M. W.; GASKELL, George (Orgs.). Pesquisa qualitativa com texto, 
imagem e som. Petrópolis: Vozes, 2002. 

2. DENCKER, Ada; DA VIÁ, Sarah. Pesquisa empírica em ciências humanas 
(com ênfase em comunicação). São Paulo: Futura, 2001. 

3. DUTRA, Luiz Henrique. Introdução à teoria da ciência. Florianópolis: UFSC, 
2003. 

4. FOLLIS, Rodrigo; FILUS, Josiani F.; COSTA, Francisca. Manual de artigo 
científico. Engenheiro Coelho: Unaspress, 2013. 

5. GIL, Antonio C. Métodos e técnicas de pesquisa social.  4. ed. São Paulo: 
Atlas, 1994. 

5.º SEMESTRE 

Interpretação Bíblica da História 
 

Ementa: A disciplina apresenta um estudo sobre a existência de Deus. A existência de 



 

Deus é manifesta na própria História. O estudo da profecia é o meio pelo qual se chega 
ao entendimento dos acontecimentos que fazem esta História.  A apresentação das 
profecias aponta o curso do mundo desde a sua formação até o desfecho de sua 
existência. O profeta é o historiador que observa o mundo sob o prisma bíblico.  

 
Bibliografia básica: 

1. BULLÓN, Alejandro.  O terceiro milênio e as profecias do apocalipse. 24. ed. 
Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2002. 

2. LAHAYE, Tim; JENKINS, Jerry B. Deixados para trás: uma ficção dos 
últimos dias. 1. ed. Campinas: United Press, 1997. 

3. NELSON, Dwight K. Ninguém será deixado para trás: o que a Bíblia 
realmente diz sobre o arrebatamento e o fim do mundo. Tatuí: Casa Publicadora 
Brasileira, 2004. 
 

Bibliografia complementar: 
1. ERICKSON, Millard J. Opções contemporâneas na escatologia: um estudo do 

milênio. São Paulo: Vida Nova, 1991. 
2. FINLEY, Mark. Além do século XXI. São Paulo: Tempos, 2000. 
3. RODOR, Amin A.; DORNELES, Vanderlei; TIMM, Alberto R (Orgs.). O 

futuro: a visão adventista dos últimos acontecimentos. Engenheiro Coelho: 
Unaspress, 2004. 

4. GOLDSTEIN, Clifford. O dia do dragão. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 
1997. 

5. WHITE, Ellen G. O grande conflito. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2005. 
 
 
Orientação de Estágio Curricular Supervisionado I 
 

Ementa: Discussão de temáticas atuais relacionadas ao estágio do jornalista e à prática 
jornalística, sua postura no ambiente de trabalho e desafios do mercado. Funcionamento 
e dia a dia de redações, veículos de comunicação e agências. Novos rumos de atuação 
no mercado profissional. Orientação para atividades complementares e práticas. 
 
Bibliografia básica: 

1. GEHRINGER, Max. Superdicas para impulsionar sua carreira. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 

2. DELL'ISOLA, Alberto. DOUGLAS, William. Administração do Tempo. 
Niterói: Impetus, 2012. 

3. UNGLAUB, Delton Lehr; UNGLAUB, Eliel. 101 Atitudes para o Estudo 
Inteligente. São Paulo: Educação & Cia, 2006. 

 
Bibliografia complementar: 

1. ROCHA, Kátia. FREIBERGER , Zélia. Ética Profissional. Apostilha 
disponível em: http://pt.scribd.com/doc/78159175/ETICA. Acesso em: 
11/02/2013. 

2. GEHRINGER, Max. Pergunte ao Max: Max Gehringer responde a 
164 dúvidas sobre carreira.  São Paulo: Globo, 2007. 

3. TEMPLAR, Richard. As 100 melhores ideias para terminar o dia com 
a sensação de missão comprida: como dar conta do recado sem fazer 
"hora extra". São Paulo: Saraiva, 2011. 

4. TOFFLER, Bárbara Ley. Ética no trabalho: tomando decisões difíceis no 
mundo competitivo dos negócios. São Paulo: Makron Books, 1993. 

5. MAGALDI, Sandro. Movidos Por Ideias - Insights Para Criar Empresas e 



 

Carreiras Duradouras. São Paulo: Elsevier, 2010. 
 
 
Jornalismo Cultural 
 

Ementa: Introdução à economia da cultura e à lógica de produção da indústria do 
entretenimento. Princípios e técnicas de redação e edição de matérias sobre cinema, 
literatura, música, teatro, arte e televisão. Crítica e resenha. 
 
Bibliografia básica:  

1. COELHO, Marcelo. Crítica cultural: teoria e prática. São Paulo: Publifolha, 
2007. 

2. PIZA, Daniel. Jornalismo cultural. São Paulo: Contexto, 2003. 
3. BUCCI, Eugênio. Do B: crônicas e críticas para o Caderno B do Jornal do 

Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2003. 
 
Bibliografia complementar: 

1. BANDEIRA, Antônio A. Economia da cultura: a indústria do entretenimento e 
o audiovisual no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2008. 

2. LINDOSO, Felipe (Org.) Rumos (do) jornalismo cultural. São Paulo: 
Summus/Itaú Cultural, 2007. 

3. NINA, Cláudia. Literatura nos jornais: a crítica literária dos rodapés às 
resenhas. São Paulo: Summus, 2007.  

4. GONÇALVES, Marcos A. (Org.). Pós-tudo: 50 anos de cultura na Ilustrada. São 
Paulo: Publifolha, 2008. 

5. SCHWARTZ, Adriano. Memórias do presente: 100 entrevistas do Mais! 1992-
2002: Conhecimento das artes. São Paulo: Publifolha, 2003. 
 
 
Jornalismo Esportivo 
 

Ementa: Esporte, sociedade e mídia. A linguagem do jornalismo esportivo. Coberturas 
de eventos esportivos e a influência destes na sociedade. O jornalismo esportivo em 
diferentes mídias e a exploração jornalística de diferentes esportes. 
 
Bibliografia básica: 

1. BARBEIRO, Heródoto; RANGEL, Patrícia. Manual do jornalismo esportivo. 
São Paulo: Contexto, 2006. 

2. COELHO, Paulo Vinícius. Jornalismo esportivo. São Paulo: Contexto, 2003. 
3. VILAS-BOAS, Sergio. Formação e informação esportiva: jornalismo para 

iniciados e leigos. São Paulo: Summus, 2005. 
 
 
Bibliografia complementar: 

1. AFIF, Antonio. A bola da vez: o marketing esportivo como estratégia de 
sucesso. São Paulo: Infinito, 2000. 

2. GURGEL, Anderson. Futebol S/A: a economia em campo. São Paulo: Saraiva, 
2009. 

3. MATTOS, Walter. Manual de redação e estilo do Lance! São Paulo: Lance!, 
2008. 

4. MORGAN, Melissa Johnson; SUMMERS, Jane. Marketing esportivo. São 
Paulo: Thomson, 2008. 



 

5. MULLIN, Bernard J.; HARDY, Stephen; SUTTON, William A. Marketing 
esportivo. Porto Alegre: Artmed/Bookman, 2004. 

 
 

Planejamento Gráfico e Jornalismo Visual 
 

Ementa: Jornalismo de revista e técnicas de seleção de matérias, edição, revisão, 
administração das políticas editoriais e de articulação com o setor gráfico. Noções de 
pré-diagramação e ilustração. Introdução à visualização de dados. Jornalismo visual e 
infografia.  
 
Bibliografia básica:  

1. ALI, Fatima. A arte de editar revistas. São Paulo: Companhia Editoria 
Nacional, 2009. 

2. SCALZO, Marília. Jornalismo de revista. São Paulo: Contexto, 2002. 
3. KANNO, Mario. Infografe: como e porque usar infográficos para criar 

visualizações e comunicar de forma rápida e eficiente. E-book. Infolide, 2013. 
 
Bibliografia complementar: 

1. FELIPPI, Angela et al (Orgs.). Edição de imagens em jornalismo. Santa Cruz 
do Sul: Edunisc, 2008. 

2. MORAES, Ary. Infografia: história e projeto. São Paulo: Bluscher, 2013. 
3. PEREIRA Jr., Luiz. Guia para a edição jornalística. Rio de Janeiro: Vozes, 

2008. 
4. YAU, Nathan. Visualize isto: o guia do FlowingData para design, visualização e 

estatística. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012. 
5. WHITE, Jan. Edição e design. São Paulo: JSN, 2006. 

 
 
Editoração Eletrônica 
 

Ementa: Conceitos para concepção de um produto gráfico em Jornalismo. 
Conhecimentos de diagramação; arte-final; desenvolvimento de projeto gráfico; 
tipologia; sistemas de cores; processo de acabamento e impressão; papéis e demais 
suportes. 
 
Bibliografia básica:  

1. ANDRADE, Marcos S. Adobe InDesign CS6. São Paulo: Senac São Paulo, 
2013. 

2. OLIVEIRA, Ana Cristina Pedrozo; HORIE, Ricardo Minoru.  Crie projetos 
gráficos com Photoshop CS6, CorelDraw X6 e InDesign CS6. São Paulo: 
Erica, 2012. 

3. COLLARO, Antonio Celso. Produção gráfica arte e técnica da midia 
impressa. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2007. 

 
Bibliografia complementar: 

1. BANKS, Adam; FRASER, Tom. O essencial da cor no design. São Paulo: 
Senac São Paulo, 2012. 

2. GAUDÊNCIO Jr., Norberto. Cultura gráfica: uma coletânea de textos sobre 
design, tipografia e artes gráficas. São Paulo: Rosari, 2010. 

3. PEDROZO, Ana C.; HORIE, Ricardo M. Coleção Adobe InDesign CS6 - 
Volume Único (edição digital). Bytes & Types, 2012. 



 

4. PRIMO, Lane. Estudo dirigido de CorelDraw X6 em português. São Paulo: 
Erica, 2012. 

5. SAMARA, Timothy. Elementos do design: guia de estilo gráfico. Camboriú: 
Bookman, 2010. 
 
 
Redação Jornalística IV 
 

Ementa: A apuração da informação e o trabalho de reportagem. A estrutura da 
reportagem. A grande reportagem: planejamento, apuração e texto. O texto para revistas. 
 
Bibliografia básica:  

1. VILAS BOAS, Sérgio. O estilo magazine. São Paulo: Summus, 1996. 
2. DIMENSTEIN, Gilberto; KOTSCHO, Ricardo. A aventura da reportagem. 

São Paulo: Summus, 1990. 
3. KOTSCHO, Ricardo. Prática da reportagem. São Paulo: Ática, 1986. 

 
Bibliografia complementar: 

1. AMARAL, Luiz. A objetividade jornalística. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 
1996. 

2. FUSER, Igor. A arte da reportagem. São Paulo: Scritta, 1996. 
3. LAGE, Nilson. A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa 

jornalística. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
4. NASCIMENTO, Patrícia C. Jornalismo em revistas no Brasil. São Paulo: 

Annablume, 2002.  
5. SODRÉ, Muniz; FERRARI, Maria Helena. Técnica de reportagem: notas 

sobre a narrativa jornalística. São Paulo: Summus, 1986. 

6.º SEMESTRE 

 
Ciência e Religião 
 

Ementa: Relação entre a ciência (em sua definição clássica) e a teologia (religião 
bíblico-cristã). História da ruptura entre a investigação científica e o pensamento 
bíblico-cristão, especialmente a partir do século XIX. Descobertas científicas mais 
recentes - especialmente nos campos da biologia, geologia, paleontologia, antropologia 
e astronomia. Eventos geológicos globais que se desenvolveram em curtíssimo intervalo 
de tempo. Evidências científicas, harmonização entre os relatos das origens e do dilúvio, 
como descritos nas Sagradas Escrituras. 

 
Bibliografia básica: 

1. BÍBLIA Sagrada. Revista e Atualizada no Brasil. 2. ed. Barueri: Sociedade 
Bíblica do Brasil, 1993. 

2. SOUZA Jr., Nahor N. História da vida (CD-ROM). vol. 2. Tatuí: Casa 
Publicadora Brasileira, 2006. 

3. ALVES, Rubem. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras. São 
Paulo: Loyola, 2007. 
 

Bibliografia complementar: 
1. BORGES, Michelson. História da vida (CD-ROM). vol. 1. Tatuí: Casa 



 

Publicadora Brasileira, 2004. 
2. SOUZA Jr., Nahor N. Uma breve história da terra. 2. ed. Brasília: Sociedade 

Criacionista Brasileira, 2004. 
3. ROTH, Ariel A. Origens. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2001. 
4. JUNKER, R.: SCHERER, S. Evolução: um livro texto crítico. Brasília: 

Sociedade Criacionista Brasileira, 2002. 
5. MCGRATH, Alister; MCGRATH, Joanna. O delírio de Dawkins: uma resposta 

ao fundamentalismo ateísta de Richard Dawkins. São Paulo: Mundo Cristão, 
2007. 
 
Orientação de Estágio Curricular Supervisionado II 
 

Ementa: Discussão de temáticas atuais relacionadas ao estágio do jornalista e à prática 
jornalística, sua postura no ambiente de trabalho e desafios do mercado. Funcionamento 
e dia a dia de redações, veículos de comunicação e agências. Novos rumos de atuação 
no mercado profissional. Orientação para atividades complementares e práticas. 
 
Bibliografia básica: 

1. GEHRINGER, Max. Superdicas para impulsionar sua carreira. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 

2. DELL'ISOLA, Alberto. DOUGLAS, William. Administração do Tempo. 
Niterói: Impetus, 2012. 

3. UNGLAUB, Delton Lehr; UNGLAUB, Eliel. 101 Atitudes para o Estudo 
Inteligente. São Paulo: Educação & Cia, 2006. 

 
Bibliografia complementar: 

1. ROCHA, Kátia. FREIBERGER , Zélia. Ética Profissional. Apostilha 
disponível em: http://pt.scribd.com/doc/78159175/ETICA. Acesso em: 
11/02/2013. 

2. GEHRINGER, Max. Pergunte ao Max: Max Gehringer responde a 
164 dúvidas sobre carreira.  São Paulo: Globo, 2007. 

3. TEMPLAR, Richard. As 100 melhores ideias para terminar o dia com 
a sensação de missão comprida: como dar conta do recado sem fazer 
"hora extra". São Paulo: Saraiva, 2011. 

4. TOFFLER, Bárbara Ley. Ética no trabalho: tomando decisões difíceis no 
mundo competitivo dos negócios. São Paulo: Makron Books, 1993. 

5. MAGALDI, Sandro. Movidos Por Ideias - Insights Para Criar Empresas e 
Carreiras Duradouras. São Paulo: Elsevier, 2010. 

 
 
Optativa I 
(ver lista abaixo) 
 
Jornalismo Econômico 
 

Ementa: Sistemas econômicos, divisão internacional do trabalho, mercados financeiros 
globais, indicadores econômicos e desenvolvimento sustentável. Competências e 
habilidades do jornalista na cobertura de economia e negócios. Apuração, redação e 
discussão de matérias jornalísticas na área. Principais abordagens da economia no 
noticiário jornalístico brasileiro. Crítica do jornalismo econômico pautado pelo mercado 
financeiro. 
 



 

Bibliografia básica: 
1. BASILE, Sidnei. Elementos do jornalismo econômico: uma sociedade bem 

informada é uma sociedade melhor. 2. ed. São Paulo: Elsevier, 2011. 
2. KUCINSKI, Bernardo. Jornalismo econômico. São Paulo: Edusp, 2007. 
3. O LIVRO da economia. São Paulo: Globo, 2011. 

 
Bibliografia complementar: 

1. ABRAMOVAY, Ricardo. Muito além da economia verde. Planeta 
Sustentável, 2012. 

2. CALDAS, Suely. Jornalismo econômico. São Paulo: Contexto, 2005. 
3. HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da 

mudança cultural. São Paulo: Loyola, 2001. 
4. REICH, Robert. Supercapitalismo: como o capitalismo tem transformado os 

negócios, a democracia e o cotidiano. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 
5. SINGER, Paul. Aprender economia. São Paulo: Contexto, 1988. 

 
 
Videodocumentário 
 

Ementa: Teoria e prática para a produção de produtos audiovisuais com conteúdo 
jornalístico. Abordagem dos diversos gêneros do videodocumentário: expositivo, 
reflexivo, interativo, observacional, institucional, videorreportagem. Montagem de 
roteiros, fichas e mapas de produção. Conceitos de pré-produção, produção e pós-
produção. Análise de videodocumentários. Linguagem cinematográfica. 
 
Bibliografia básica: 

1. RAMOS, Fernão P. Mas afinal... o que é mesmo documentário? São Paulo: 
Senac, 2008. 

2. TEIXEIRA, Francisco E. Documentário no Brasil: tradição e transformação. 
São Paulo: Summus, 2004. 

3. PUCCINI, Sergio. Roteiro de documentário: da pré-produção a pós-produção. 
Campinas: Papirus, 2009. 
 

Bibliografia complementar:  
1. NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. São Paulo: Papirus, 2005. 
2. LINS, Consuelo. O documentário de Eduardo Coutinho. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 2004. 
3. BERNARD, Sheila C. Documentário: técnicas para uma produção de alto 

impacto. Rio de Janeiro: Campus, 2008. 
4. COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro. São Paulo: Artemídia Rocco, 1995. 
5. ELIN, Larry. O comercial de televisão. São Paulo: Bossa Nova, 2006. 

 
 
Webjornalismo e Ferramentas Digitais 
 

Ementa: Características e linguagem da produção, veiculação e consumo de informação 
para meios digitais. Conceitos de convergência midiática, hipertexto e hipermídia. O 
fazer jornalístico hipermidiático, capaz de agregar texto, foto, áudio, vídeo e animações 
para diferentes plataformas digitais. Produção colaborativa de conteúdos digitais. 
Construção de blogs e sites em softwares livres e manipulação de ferramentas digitais. 
 
Bibliografia básica:  



 

1. FERRARI, Pollyana. Jornalismo digital. São Paulo: Contexto, 2003. 
2. JENKINS, Henry. Cultura da convergência. Tradução Susana Alexandria. São 

Paulo: Aleph, 2008. 
3. PINHO, J. B. Jornalismo na internet: planejamento e produção da informação 

online. São Paulo: Summus, 2003. 
 
Bibliografia complementar: 

1. BARBOSA, Suzana (Org.). Jornalismo digital de terceira geração. Covilhã: 
Universidade da Beira do Interior, 2007. 

2. BRANCO, Claudia Castelo; MATSUZAKI, Luciano Yoshio. Olhares da rede. 
São Paulo: Momento Editora, 2009.   

3. FERRARI, Pollyana. Hipertexto, hipermídia: as novas ferramentas da 
comunicação digital. São Paulo: Contexto, 2007. 

4. GABRIEL, Martha. Marketing na era digital: conceitos, plataformas e 
estratégias. São Paulo: Novatec, 2010. 

5. RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2009. 
 
 
Redação Jornalística V 
 

Ementa: Livro-reportagem. Recursos literários no texto jornalístico. Escolas e 
movimentos: novo jornalismo, jornalismo literário. 
 
Bibliografia básica:  

1. LIMA, Edvaldo P. Páginas ampliadas: o livro-reportagem como extensão do 
jornalismo e da literatura. 2. ed. São Paulo: Manole, 2004. 

2. PENA, Felipe. Jornalismo Literário. São Paulo: Contexto, 2008. 
3. WOLFE, Tom. Radical chique e o novo jornalismo. São Paulo: Cia. das 

Letras, 2005. 
 
Bibliografia complementar: 

1. ACHUGAR, Hugo. “Historias paralelas / historias ejemplares: la historia y la 
voz del Outro”, in J.Beverley y H. Achugar. La voz del otro: testimonio, 
subalteridad y verdad narrativa. Lima-Pittsburgh: Latinoamericana Editores, 
1992. 

2. BARCELLOS, Caco. Abusado. São Paulo: Editora Record, 2005.  
3. CARRANCA, Adriana. O Afeganistão depois do Talibã. São Paulo: 

Civilização Brasileira/Record, 2011. 
4. FARO, José Salvador. Realidade, 1966-1968: tempo da reportagem na imprensa 

brasileira. São Paulo: Ulbra/AGE, 1999.  
5. VILAS-BOAS, Sérgio. Jornalismo literário, um percurso filosófico. São 

Paulo: Texto Vivo, 2008. 

7.º SEMESTRE 

 
Religiosidade e Competência Profissional 

 
Ementa: Estudo da fenomenologia religiosa e sua necessidade e aplicabilidade às vidas 
pessoal e profissional. 
 



 

Bibliografia básica:  
1. BÍBLIA Sagrada. Revista e Atualizada no Brasil. 2. ed. Barueri: Sociedade 

Bíblica do Brasil, 1993. 
2. SILVA, Wadna A. S. Religião e sociedade contemporânea. Aparecida do 

Taboado: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, 2000. 
3. Heller, Robert. Como obter o máximo do seu potencial. São Paulo: Publifolha, 

2000. 
 
Bibliografia complementar:  

1. BULLÓN, Alejandro. Sinais de esperança. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 
2008. 

2. LEWY, Guenter. Why the American needs religion? Secular modernity and its 
discontents. Grand Rapids: Eerdmans, 1996. 

3. COVEY, Stephen R. Os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes.  Rio de 
Janeiro: Best Seller, 2005. 

4. WHITE, ELLEN G. Mente, caráter e personalidade. Tatuí: Casa Publicadora 
Brasileira, 2003. 

5. MAXWELL, John. Competências profissionais que as empresas procuram. 
SP: Mundo Cristão, 2000. 
 
Orientação de Estágio Curricular Supervisionado III 
 

Ementa: Discussão de temáticas atuais relacionadas ao estágio do jornalista e à prática 
jornalística, sua postura no ambiente de trabalho e desafios do mercado. Funcionamento 
e dia a dia de redações, veículos de comunicação e agências. Novos rumos de atuação 
no mercado profissional. Orientação para atividades complementares e práticas. 
 
Bibliografia básica: 

1. GEHRINGER, Max. Superdicas para impulsionar sua carreira. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 

2. DELL'ISOLA, Alberto. DOUGLAS, William. Administração do Tempo. 
Niterói: Impetus, 2012. 

3. UNGLAUB, Delton Lehr; UNGLAUB, Eliel. 101 Atitudes para o Estudo 
Inteligente. São Paulo: Educação & Cia, 2006. 

 
Bibliografia complementar: 

1. ROCHA, Kátia. FREIBERGER , Zélia. Ética Profissional. Apostilha 
disponível em: http://pt.scribd.com/doc/78159175/ETICA. Acesso em: 
11/02/2013. 

2. GEHRINGER, Max. Pergunte ao Max: Max Gehringer responde a 
164 dúvidas sobre carreira.  São Paulo: Globo, 2007. 

3. TEMPLAR, Richard. As 100 melhores ideias para terminar o dia com 
a sensação de missão comprida: como dar conta do recado sem fazer 
"hora extra". São Paulo: Saraiva, 2011. 

4. TOFFLER, Bárbara Ley. Ética no trabalho: tomando decisões difíceis no 
mundo competitivo dos negócios. São Paulo: Makron Books, 1993. 

5. MAGALDI, Sandro. Movidos Por Ideias - Insights Para Criar Empresas e 
Carreiras Duradouras. São Paulo: Elsevier, 2010. 

 
 

 
 



 

TCC: Concepção e Fundamentação 
 

Ementa: Introdução à produção do trabalho de conclusão de curso. Instrumentos 
essenciais para o desenvolvimento do trabalho acadêmico conforme a rigorosidade 
científica e diretrizes metodológicas do Unasp. 
 
Bibliografia básica:  

1. COSTA, Francisca (Org.). Manual de trabalho de conclusão de curso: 
graduação e pós-graduação. 2. ed. Engenheiro Coelho: Unaspress, 2013. 

2. RAMOS, Fernão P. Mas afinal... o que é mesmo documentário? São Paulo: 
Senac, 2008.     

3. LAGO, Cláudia; BENETTI, Marcia (Orgs.). Metodologia de pesquisa em 
jornalismo. Petrópolis: Vozes, 2007. 

 
Bibliografia complementar:  

1. DUARTE, Jorge; BARROS, Antônio (Orgs.). Métodos e técnicas de pesquisa 
em comunicação. São Paulo: Atlas, 2005. 

2. FERRAZ, Sílvio. Antes do título: como fazer entrevistas, conseguir 
informações e escrever perfis e reportagens. Rio de Janeiro: UniverCidade, 
2006. 

3. JUNG, Milton. Jornalismo de rádio. São Paulo: Contexto, 2004. 
4. PATERNOSTRO, Veras I. O texto na TV: manual de telejornalismo. São 

Paulo: Brasiliense, 1999. 
5. PEREIRA Jr., Luiz C. Guia para a edição jornalística. Petrópolis: Vozes, 2006. 

 
 
Comunicação e Jornalismo Empresarial 
 

Ementa: Importância estratégica da comunicação empresarial. Comunicação interna, 
comunicação institucional e comunicação mercadológica. Conceitos de identidade, 
imagem e reputação corporativa. A importância da comunicação integrada e do trabalho 
de publicitários, assessores de imprensa, profissionais de relações públicas e promotores 
de eventos em prol da comunicação empresarial. O papel do jornalista dentro das 
corporações (elaboração de publicações e assessoria de imprensa).Treinamento de mídia 
(media training). Gestão de crises. 
 
Bibliografia básica: 

1. ARGENTI , Paul A. Comunicação empresarial. Campus, 2006. 
2. BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial: teoria e pesquisa. 

Barueri: Manole, 2003. 
3. MAFEI, Maristela. Assessoria de imprensa: como se relacionar com a mídia. 

São Paulo: Contexto, 2009. 
 
Bibliografia complementar: 

1. CARVALHO, Claudia; REIS, Léa Maria Aarão. Manual prático de assessoria 
de imprensa. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

2. KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, 
implementação e controle. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

3. TORQUATO, Gaudêncio. Tratado de comunicação organizacional e política. 
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 

4. VIANA, Francisco. De cara com a mídia: comunicação corporativa, 
relacionamento e cidadania. São Paulo: Negócio Editora, 2001. 



 

Jornalismo Político 
 

Ementa: Formas de governo, estruturas e instituições políticas, sistemas eleitorais e 
partidários. Relações entre poderes públicos e privados. Relações entre jornalismo e 
política. Competências e habilidades do jornalista na cobertura política. Apuração, 
fontes, redação e discussão de matérias jornalísticas na área. 
 
Bibliografia básica: 

1. MARTINS, Franklin. Jornalismo político. São Paulo: Contexto, 2005. 
2. MATOS, Carolina. Jornalismo e política democrática no Brasil. São Paulo: 

Publifolha, 2008. 
3. SEABRA, Roberto; SOUSA, Vivaldo. Jornalismo político: teoria, história e 

técnicas. Rio: Record, 2006. 
 
Bibliografia complementar: 

1. CASADEI, Eliza B. Jornalismo e ressignificação do passado: os fatos 
históricos nas notícias de hoje. Curitiba: Appris, 2012. 

2. CHAIA, Vera. Jornalismo e política. São Paulo: Hacker, 2004. 
3. CORTELLA, Mario S.; RIBEIRO, Renato J. Política para não ser idiota. 

Campinas: Papirus 7 Mares, 2010. 
4. FAORO, Raymundo. Os donos do poder. São Paulo: Globo/Publifolha, vol. 1 e 

2, 2000. 
5. MARTINS, José S. A política do Brasil: lúmpen e místico. São Paulo: 

Contexto, 2011. 
 
 
Gestão de Empresa Jornalística 
 

Ementa: Visão histórico-crítica da evolução dos conceitos e gestão dos 
empreendimentos jornalísticos. O processo para constituição de uma empresa 
jornalística (redação, departamento comercial, administração, oficinas e distribuição). 
Empreendimentos jornalísticos contemporâneos. Conhecimentos sobre o funcionamento 
operacional e sobre a administração estratégica e de recursos humanos em empresas 
jornalísticas. 
 
Bibliografia básica: 

1. APARECIDA, Maria A.; COSTA, Maria C. C. C. (Orgs.). Gestão da 
comunicação: projetos de intervenção. São Paulo: Paulinas, 2009. 

2. DORNELAS, José C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em 
negócios. Rio: Campus, 2001. 

3. RAINHO, João M. Jornalismo free lance: empreendedorismo na comunicação. 
São Paulo: Summus, 2008. 

 
Bibliografia complementar: 

1. FELIPINI, Dalton. Empreendedorismo na internet. Rio: Brasport, 2010. 
2. MENDONÇA, Márcia F. et alii. Gestão e liderança. São Paulo: FGV, 2011. 
3. PONTES, Benedito R. Gestão de profissionais em empresas competitivas. 

São Paulo: LTR, 2001. 
4. RUGGERI, Rene G. Gerenciamento de projetos no terceiro setor. Rio: 

Brasport, 2011. 
5. WHEATLEY, Margaret J. Liderança para tempos de incerteza. São Paulo: 

Cultrix, 2007. 



 

Economia Política da Comunicação 
 
Ementa: Panorama e análise do impacto socioeconômico e político dos grandes 
conglomerados de comunicação no Brasil e no mundo. Estudo de políticas e sistemas 
públicos de comunicação no Brasil e no mundo. Regulação das comunicações e 
democratização da informação. Mídia, democracia, direitos humanos e políticas 
públicas sociais. 
 
Bibliografia básica:  

1. LIMA, Venício. Regulação das comunicações: história, poder e direitos. São 
Paulo: Paulus, 2011. 

2. MARTEL, Frederic. Mainstream: a guerra global das mídias e das culturas. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. 

3. MORAES, Denis (Org.). Mídia, poder e contrapoder: da concentração 
monopólica à democratização da comunicação. São Paulo: Boitempo, 2013. 

 
Bibliografia complementar: 

1. GOMES, Wilson; MAIA, Rousiley (Org.). Comunicação e democracia: 
problemas e perspectivas. São Paulo: Paulus, 2008. 

2. KLEIN, Naomi. Sem Logo: a tirania das marcas num planeta vendido. Rio de 
Janeiro: Record, 2002. 

3. MARQUES DE MELO, José. Os caminhos cruzados da comunicação: 
política, economia e cultura. São Paulo: Paulus, 2010. 

4. RAMOS, Murilo César; SANTOS, Suzy (Orgs.). Políticas da comunicação: 
buscas teóricas e práticas. São Paulo: Paulus, 2007. 

5. RODRIGUES, Diogo et al (Orgs.). Sistemas públicos de comunicação no 
mundo. São Paulo: Paulus, 2009. 

8.º SEMESTRE 

 
Ética Cristã 

 
Ementa: Estudo dos principais aspectos relacionados com os padrões éticos, 
verificando quais as principais normas de conduta conforme observadas nos 
ensinamentos do cristianismo. 
 
Bibliografia básica:  

1. GEISLER, Norman L. Ética cristã: alternativas e questões contemporâneas. São 
Paulo: Vida Nova, 2005. 

2. HORTON, Michael. A lei da perfeita liberdade: a ética bíblica a partir dos dez 
mandamentos. São Paulo: Cultura Cristã, 2000. 

3. WHITE, Ellen G. O maior discurso de Cristo. 15. ed. Tatuí: Casa Publicadora 
Brasileira, 2002. 

 
Bibliografia complementar: 

1. CAMARGO, Marculino. Fundamentos de ética geral e profissional. 
Petrópolis: Vozes, 2002. 

2. KEELING, Michael. Fundamentos da ética cristã. São Paulo: Aste, 2002. 
3. GALLO, Silvio. Ética e cidadania. Campinas: Papirus, 1999. 
4. VIDAL, Marciano. A ética civil e a moral cristã. Aparecida: Santuário, 1998. 



 

5. WALLS, Álvaro L.M. O que é ética. São Paulo: Brasiliense, 2005. 
 
Orientação de Estágio Curricular Supervisionado IV 
 

Ementa: Discussão de temáticas atuais relacionadas ao estágio do jornalista e à prática 
jornalística, sua postura no ambiente de trabalho e desafios do mercado. Funcionamento 
e dia a dia de redações, veículos de comunicação e agências. Novos rumos de atuação 
no mercado profissional. Orientação para atividades complementares e práticas. 
 
Bibliografia básica: 

1. GEHRINGER, Max. Superdicas para impulsionar sua carreira. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 

2. DELL'ISOLA, Alberto. DOUGLAS, William. Administração do Tempo. 
Niterói: Impetus, 2012. 

3. UNGLAUB, Delton Lehr; UNGLAUB, Eliel. 101 Atitudes para o Estudo 
Inteligente. São Paulo: Educação & Cia, 2006. 

 
Bibliografia complementar: 

1. ROCHA, Kátia. FREIBERGER , Zélia. Ética Profissional. Apostilha 
disponível em: http://pt.scribd.com/doc/78159175/ETICA. Acesso em: 
11/02/2013. 

2. GEHRINGER, Max. Pergunte ao Max: Max Gehringer responde a 
164 dúvidas sobre carreira.  São Paulo: Globo, 2007. 

3. TEMPLAR, Richard. As 100 melhores ideias para terminar o dia com 
a sensação de missão comprida: como dar conta do recado sem fazer 
"hora extra". São Paulo: Saraiva, 2011. 

4. TOFFLER, Bárbara Ley. Ética no trabalho: tomando decisões difíceis no 
mundo competitivo dos negócios. São Paulo: Makron Books, 1993. 

5. MAGALDI, Sandro. Movidos Por Ideias - Insights Para Criar Empresas e 
Carreiras Duradouras. São Paulo: Elsevier, 2010. 

 
 
Optativa II 
(ver lista abaixo) 
 
Seminários de Tendências em Jornalismo 

 
Ementa: As perspectivas profissionais do Jornalismo no século 21. As transformações 
dos fazeres jornalísticos em decorrência dos avanços tecnológicos na área da 
comunicação e suas implicações midiáticas. Mudanças nos relacionamentos entre mídia 
e fontes, mídia e instituições públicas, diante dos avanços ideológicos favoráveis à 
regulação das empresas jornalísticas. A construção do jornalismo enquanto ciência e a 
retomada das pesquisas. 
 
Bibliografia básica: 

1. LONGHI, Raquel; D’ANDRÉA, Carlos. Jornalismo convergente. 
Florianópolis: Insular, 2012. 

2. VAZ, Ana L. Jornalismo na correnteza: senso comum e autonomia na 
prática jornalística. São Paulo: Senac Nacional, 2013. 

3. ZUMCKELLER, Claudio; GIULI, Rodrigo. Jornalismo: o papel do 
canudo de papel. Jundiaí: In House, 2012. 

 



 

Bibliografia complementar: 
1. ASSIS, Evandro. Jornalismo e mídia social. Blumenau: Edifurb, 

2009. 
2. BERGER, Christa et alii. Jornalismo contemporâneo: figurações, 

impasses e perspectivas. Salvador: Edufba, 2011. 
3. MELO, José M. Jornalismo: compreensão e reinvenção. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 
4. NATANSOHN, Graciela. Jornalismo de revista em redes digitais. 

Salvador: Edufba, 2013. 
5. RAINHO, João M. Jornalismo free lance: empreendedorismo na 

comunicação. São Paulo: Summus, 2008. 
 

 
TCC: Produção 
 

Ementa: Produção de um produto jornalístico em um determinado meio de 
comunicação e/ou um trabalho monográfico. 
 
Bibliografia básica:  

1. COSTA, Francisca (Org.). Manual de trabalho de conclusão de curso: 
graduação e pós-graduação. 2. ed. Engenheiro Coelho: Unaspress, 2013. (Série 
Metodologia de Pesquisa). 

2. FERRAZ, Sílvio. Antes do título: como fazer entrevistas, conseguir 
informações e escrever perfis e reportagens. Rio de Janeiro: UniverCidade, 
2006. 

3. LIMA, Edvaldo P. Páginas ampliadas: o livro-reportagem como extensão do 
jornalismo e da literatura. São Paulo: Manole, 2009. 

 
Bibliografia complementar: 

1. DUARTE, Jorge; BARROS, Antônio (Orgs.). Métodos e técnicas de pesquisa 
em comunicação. São Paulo, SP: Atlas, 2005. 

2. JUNG, Milton. Jornalismo de rádio. São Paulo: Contexto, 2004. 
3. PEREIRA Jr., Luiz C. Guia para a edição jornalística. Petrópolis: Vozes, 

2006. 
4. PUCCINI, Sergio. Roteiro de documentário: da pré-produção a pós-produção. 

São Paulo: Papirus, 2009. 
5. BISTANE, Luciana; BACELLAR, Luciane. Jornalismo de TV. São Paulo: 

Contexto, 2005. 
 
 
Educomunicação 
 

Ementa: Introdução à crítica de mídia e estudo de indicadores de qualidade nos meios 
de comunicação. Observatórios de mídia e leitura crítica dos meios de comunicação. 
Educação para a mídia e alfabetização midiática. Estudos em mídia, consumo e 
infância.  
 
Bibliografia básica:  

1. BERTRAND, Claude-Jean. O arsenal da democracia: sistemas de 
responsabilização da mídia. São Paulo: Edusc, 2002. 

2. SCHAUN, Angela. Educomunicação: reflexões e princípios. Rio de Janeiro: 
Mauad, 2002. 



 

3. SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a mídia? São Paulo: Loyola, 2002. 
 
Bibliografia complementar: 

1. BRAGA, José L. A sociedade enfrenta sua mídia: dispositivos sociais de 
crítica midiática. São Paulo: Paulus, 2006. 

2. CHRISTOFOLETTI, Rogério; MOTTA, Luiz G. (Orgs.). Observatórios de 
mídia: olhares da cidadania. São Paulo: Paulus, 2008. 

3. FEILITZEN, Cecilia; CARLSSON, Ulla (Orgs.). A criança e a mídia: imagem, 
educação, participação. São Paulo: Cortez, 2002. 

4. HERNANDES, Nilton. A mídia e seus truques. São Paulo: Contexto, 2006. 
5. SETTON, Maria G. Mídia e educação. São Paulo: Contexto, 2011. 

OPTATIVAS 

 
Jornalismo Investigativo 

 
Ementa: Técnicas de apuração e verificação. A investigação jornalística e o 
denuncismo. Prática da apuração, da documentação e da investigação jornalística. 
Investigação de dados na internet. 
 
Bibliografia básica:  

1. BURGH, Hugo de. Jornalismo investigativo. São Paulo: Roca, 2008.  
2. VASCONCELOS, Frederico. Anatomia da reportagem. São Paulo: Publifolha, 

2008. 
3. VIRISSIMO, Vivian A. Jornalismo investigativo na internet – a apuração 

nas redes e questão de epistemologia. Disponível em: 
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2008/resumos/R10-0724-
1.pdf [Consultado em abril de 2009] 

 
Bibliografia complementar: 

1. CASTILHO, Márcio S. Jornalismo investigativo: tipo de especialização ou 
síntese da mítica da profissão? Disponível 
em:http://intercom.org.br/papers/nacionais/2008/resumos/R3-0467-1.pdf. 

2. DANTAS, Audalio. Repórteres. São Paulo: Senac, 1997. 
3. DEMENECK, Ben-Hur. O uso de hipóteses no trabalho jornalístico: a 

apuração se valendo de uma ferramenta metodológica. Disponível em: 
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2008/resumos/R10-0526-1.pdf. 

4. FONSECA, André A.; VARGAS, Raul H. O. Fato, trama e narrativa: um 
diálogo entre o jornalismo e a historiografia. Disponível em: 
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2006/resumos/R1321-1.pdf. 

5. FORTES, Leandro. Jornalismo investigativo. São Paulo, Contexto, 2005.   
 

 
Jornalismo Comunitário 

 
Ementa: Comunicação e processos de participação e mudança social. Políticas de 
comunicação e a participação comunitária. Características e perspectivas do Jornalismo 
Comunitário. Meios de comunicação e produtos jornalísticos e sua apropriação por 
comunidades e organizações. 
 



 

Bibliografia básica:  
1. AMARAL, Márcia Franz. Jornalismo popular. São Paulo: Contexto, 2006.  
2. MARCONDES F.º, CIRO. A saga dos cães perdidos. São Paulo: Hacker 

Editores, 2000.  
3. PERUZZO, Cicília M. K. Comunicação nos movimentos populares: a 

participação na construção da cidadania. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 
 
Bibliografia complementar: 

1. BOLAÑO, C. R. S. (Org.). Rede Globo: 40 anos de poder e hegemonia. São 
Paulo: Paulus, 2005. 

2. BUCCI, Eugênio. Brasil em tempo de TV. São Paulo: Boitempo Editorial, 
2000. 

3. GUARESCHI, Pedro. Sociologia crítica: alternativas de mudanças. Porto 
Alegre: EdiPUC-RS, 2005. 

4. LEAL F.º, Laurindo. A melhor TV do mundo: o modelo britânico de televisão. 
São Paulo: Summus, 1997. 

5. PERUZZO, Cicília M. K. Participação Popular: dos “fiscais de Sarney” aos 
movimentos sociais. In: MELO, José M. (Org.) Comunicação na América 
Latina: desenvolvimento e crise. Campinas: Papirus, 1989. 
 
 
Mídia e Democracia 

 
Ementa: Conceitos sobre democracia. Convocação dos públicos por meio de palavras 
de ordem. Costura dos discursos no espaço do ponto nodal. Construção da cadeia 
discursiva interna da mídia. Relações entre mídia e democracia. O modo pelo qual a 
democracia ocupa o ponto nodal e totaliza seu discurso. Transposição da linha 
fronteiriça política pela mídia. Erosão dos valores democráticos. Identificação das novas 
forças que tentam se hegemonizar.  
 
Bibliografia básica: 

1. HOLDORF, Ruben D. A mídia e o Outro: a construção das figuras de 
presidentes sul-americanos. (Tese de Doutorado em Comunicação e Semiótica) – 
PUC-SP, 2013. 

2. SORJ, Bernardo (Org.). Poder político e meios de comunicação: da 
representação ao reality show. São Paulo: Paz e Terra, 2010. 

3. TODOROV, Tzvetan. Os inimigos íntimos da democracia. São Paulo: Cia. das 
Letras, 2012. 

 
Bibliografia complementar: 

1. BARROS, Clóvis. Comunicação na polis: ensaios sobre mídia e política. 
Petrópolis: Vozes, 2002. 

2. FAUSTO, Sergio (Org.). Difícil democracia. São Paulo: Paz e Terra, 2010. 
3. GOMES, Wilson; MAIA, Rousiley C. M. Comunicação e democracia: 

problemas & perspectivas. São Paulo: Paulus, 2008. 
4. MOUFFE, Chantal. O regresso do político. Lisboa: Gradiva, 1996. 
5. SANTOS, Boaventura S.; MENESES, Maria P. (Orgs.). Epistemologias do Sul. 

São Paulo: Cortez, 2010. 
 

 
 
 



 

Sistemática da Informação 
 
Ementa: Conhecimento das fontes de informação, formas de interação e como 
recuperá-las. Fluxo da informação. Suportes de informação. Gestão da informação, no 
sentido do uso e organização de dados e documentos. Transformação da informação em 
banco de dados para uso pessoal. 
 
Bibliografia básica: 

1. EPSTEIN, Isaac. Teoria da informação. 2. ed. São Paulo: Ática, 1988. 
2. GLEICK, James. A informação: uma história, uma teoria, uma enxurrada. São 

Paulo: Cia. das Letras, 2013. 
3. NAVES, Madalena M. L.; KURAMOTO, Hélio (Org.). Organização da 

informação: princípios e tendências. Brasília: Briquet de Lemos, 2006. 
 
Bibliografia complementar: 

1. CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação – economia, 
sociedade e cultura. 8. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005. 

2. MIRANDA, Antonio. Ciência da informação: teoria e metodologia de uma 
área em expansão. Brasília: Thesaurus, 2003. 

3. OZAKI, Adalton. Sociedade da informação. São Paulo: Saraiva, 2007. 
4. PAIVA, Maurício F. Sistemas de gestão da informação. São Paulo: Target 

Editora, 2009. 
5. SORDI, José O. Administração da informação: fundamentos e práticas para 

uma nova gestão do conhecimento. São Paulo: Saraiva, 2008. 
 
 
Taquigrafia 

 
Ementa: Apresentação do método taquigráfico. Aprendizado das técnicas de escrita 
rápida e abreviada. Desenvolvimento e aquisição da habilidade taquigráfica. 
Treinamento de velocidade e interpretação de signos. Capacitação da camuflagem da 
informação. 
 
Bibliografia básica: 

1. CASTRO, Lizete A. Curso de taquigrafia: método Marti. Brasília: Thesaurus, 
2012. 

2. MASCARENHAS, Rogério. Novíssimo método de taquigrafia: escrita rápida. 
Brasília, 2002.  

3. TRINDADE, Fernando. Taquigrafia sem mestre pelo sistema Taylor. Rio: 
Ediouro, 2001. 

 
Bibliografia complementar: 

1. ARAÚJO, Inês L. Do signo ao discurso. São Paulo: Parábola, 2004. 
2. GERHEIM, Fernando. Linguagens inventadas: palavra, imagem, objeto, 

formas de contágio. Rio: Zahar, 2008. 
3. SANTAELLA, Lúcia. A teoria geral dos signos: semiose e autogeração. São 

Paulo: Ática, 2005. 
4. SCOLÁSTICO, Moacyr. Taquigrafia em tempo de comunicação: método 

Leite Alves. Resenha Universitária, 1976. 
5. SHOKRANIAN, Salahoddin. Criptografia para iniciantes. Rio: Ciência 

Moderna, 2012. 
 



 

 
Cobertura Jornalística de Religião 

 
Ementa: Introdução à ciência da religião e à história das religiões mundiais. Estudo das 
relações entre mídia e religião. Panorama e configuração social, econômica e política do 
fenômeno religioso no Brasil. Técnicas de cobertura e edição jornalística de religião.  

 
Bibliografia básica:  

1. CÉSAR, Marília. Feridos em nome de Deus. São Paulo: Mundo Cristão, 2009. 
2. MARQUES DE MELO, José; GOBBI, Maria Cristina; ENDO, Ana 

Claudia (Orgs.). Mídia e religião na sociedade do espetáculo. São Bernardo do 
Campo: Editora Umesp, 2007. 

3. PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank (Orgs.). Compêndio de Ciência da 
Religião. São Paulo: Paulinas, 2012. 
 

Bibliografia complementar: 
1. CÉSAR, Marília. Entre a cruz e o arco-íris: a complexa relação dos cristãos 

com a homoafetividade. São Pauloa: Gutenberg, 2013. 
2. CÉSAR, Marília. Marina: a vida por uma causa. São Paulo: Mundo Cristão, 

2010. 
3. HOCK, Klaus. Introdução à ciência da religião. São Paulo: Loyola, 2010. 
4. LAMBERT, Yves. O nascimento das religiões: da pré-história às religiões 

universalistas. São Paulo: Paulinas, 2011. 
5. ORO, Ari Pedro. Igreja Universal do Reino de Deus: os novos conquistadores 

da fé. São Paulo: Paulus, 2003. 
 
 
 
História da Imprensa Brasileira 

 

Ementa: A imprensa no século 19; jornalismo de tribuna e opinião; o surgimento do 
jornalismo informativo; o modelo americano no Brasil; a chegada das mídias 
radiofônica e televisiva; as transformações dos anos 50; a imprensa e as ditaduras; a 
reabertura política e a redemocratização do Brasil; as transformações causadas pela 
internet. 

 
Bibliografia básica 
CONTI, Mario S. Notícias do Planalto: a imprensa e Fernando Collor. São 

Paulo: Cia. das Letras, 1999. 
LUSTOSA, Isabel. O nascimento da imprensa brasileira. Rio: Zahar, 2015. 
MOLINA, Matías M. História dos jornais no Brasil: da era colonial à 

Regência (1500-1840). 
 
Bibliografia complementar 
GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Globo Livros, 2014. 
MARTINS, Ana L.; DE LUCA, Tania R. (Orgs.). História da Imprensa no 

Brasil. São Paulo: Contexto, 2008. 
MORAIS, Fernando. Chatô, o rei do Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 2011. 
PILAGALLO, Oscar. História da imprensa paulista: jornalismo e poder de D. 

Pedro a Dilma. São Paulo: Três Estrelas, 2012. 
SODRÉ, Nelson W. História da imprensa no Brasil. 4 ed. Rio: Mauad, 1999. 


