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Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teórica Exercício Laboratório 

0 0 60 

Ementa: Realização de dez edições de um programa do gênero telejornalístico no formato de 
entrevista em profundidade. O material produzido deve ser exibido por meio de canal no Youtube e 
também na TV Ufes. 

Objetivo Geral: Apresentar as ferramentas disponíveis visando à integração do campo prático-teórico 
no que tange ao dispositivo televisivo, trabalhando suas particularidades.  

Objetivo Específico: Capacitar o aluno a desenvolver um projeto prático de telejornalismo, envolvendo-
o desde a definição de um perfil editorial do programa, passando pela produção, gravação e edição de um 
programa de entrevistas em profundidade. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1 – Definindo o projeto: Discussão e definição de um perfil editorial para o produto e do 
público-alvo do programa. Criação do nome e da identidade visual do programa, como videografismo, 
marca e vinhetagem. Levantamento dos possíveis temas e entrevistados em conssonância com a sua 
linha-editoral e definição das equipes de trabalho. 

 
Unidade 2 – Produção laboratorial. Realização de dez edições do programa de entrevistas. 

 

Metodologia: Reuniões de definição de perfil editorial, reuniões de pauta e prática laboratorial 
orientada. 

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem: 

Respeito aos prazos; iniciativa e envolvimento com o resultado final, que se traduz em presença nas   
aulas, sugestões de pauta e disponibilidade para o trabalho; uso correto da língua portuguesa e 
articulação textual; clareza na exposição dos temas e repeito e adequação aos critérios de qualidade 



jornalística apresentados ao longo do semestre. 

Atenção: de acordo com as normas da Universidade, a presença em no mínimo 75% da carga horária da 
disciplina é OBRIGATÓRIA e condição NECESSÁRIA para aprovação na disciplina. 
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Cronograma: 

(05/03) Aula 1 – Discussão e definição de um perfil editorial para o produto e do público-alvo do 
programa. 
 
(06/03) Aula 2 – Criação do nome e da identidade visual do programa, como videografismo, marca e 
vinhetagem. Definição das equipes de trabalho. 
 
(07/03) Aula 3 – Levantamento dos possíveis temas e entrevistados em conssonância com a sua linha-
editoral. Início da produção. 
 
(12/03) Aula 4 – Produção. 
 
(13/03) Aula 5 – Gravação. 
 
(14/03) Aula 6 – Gravação e edição. 
 
(19/03) Aula 7 – Gravação e edição. 
 
(20/03) Aula 8 – Gravação e edição. 
 
(21/03) Aula 9 – Gravação e edição. 
 
(23/03) Aula 10 – Gravação e edição. 
 
(26/03) Aula 11 – Gravação e edição. 
 
(27/03) Aula 12 – Gravação e edição. 
 
(28/03) Aula 13 – Gravação e edição. 
 
(02/04) Aula 14 – Gravação e edição. 
 
(03/04) Aula 15 – Finalização da edição e postagem do programa no canal do Youtube. 
 

 


