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EMENTA: A enunciação linguística e a escritura jornalística. Os parâmetros da enunciação. O sujeito da narração. A 
diversidade dos modos enunciativos. A fala e a escrita. Língua e funções. Aspectos lógicos, contextuais e situacionais do 
significado: sentido, significação e significado. Organização do discurso: os recursos da linguagem. A ética e a 
expressividade no texto jornalístico. As formas de organização da produção jornalística. 
 
OBJTIVOS: 
Geral: 

- Aprofundar os estudos relacionados à narrativa jornalística 
- Reconhecer os diferentes gêneros e identificar os elementos que constituem a narrativa jornalística 
- Compreender a dimensão ética e a importância social do jornalismo. 
- Compreender a produção sentidos por meio do jornalismo 

Específicos:  
- Realizar experiências de produção de reportagem explorando as diferentes formas e gêneros narrativos 
- Capacitar o estudante a compreender, efetuar e instituir o sujeito da narração 
- Incentivar a realizar estudos de análise do discurso jornalístico  
- Incentivar o estudante a aprimorar estilos de narrativa em diferentes gêneros jornalísticos, 
- Dominar técnicas de apuração e de entrevista jornalística 
- Exercitar a edição de um conjunto de textos e as possibilidades criativas e de produção de sentido na elaboração 

de publicações. 
Publicar três edições da revista laboratório Primeira Mão 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Gênero, estilo e discurso: conceitos e apropriações 
Gênero, suas definições  e aplicação ao jornalismo 
Estilo: aspectos marcantes nas narrativas jornalísticas  
Discurso: o que dizem os jornalistas, o jornalismo, as fontes 
A formas de constituição do narrador, cenários e personagens em jornalismo considerando diversos gêneros narrativos e 
o jornalismo como elemento organizador de múltiplas narrativas 
 
METODOLOGIA: 



 

 

Metodologia: Produção de reportagens explorando as diferentes formas de construção de narrativas jornalísticas, 
mediante a realização de até três edições da revista Primeira Mão, com aproximadamente 40 páginas, contemplando as 
seguintes etapas: 
a- Planejamento de conteúdos jornalísticos 
b –Apuração, redação e revisão de textos e produção de imagens (fotografias, infográficos, ilustrações diversas) 
c- Editoração e finalização gráfica 
As edições ficam disponíveis em meio virtual e impresso. 

 
 
 
CRITÉRIOS/PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
Serão atribuídas notas pela participação na produção em cada edição da Revista Primeira Mão. Da média dessas notas, 
será atribuída nota final. A prova final será marcada para semana de provas finais segundo o calendário acadêmico do 
período letivo.  
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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Horários e locais de atendimento devem ser agendados durante a aula semanal. Também é previsto contato por email e 
lista de discussão pela internet. 

 
CRONOGRAMA PARA O PRIMEIR SEMESTRE LETIVO DE 2020 
 

Turma I – Sextas-feiras de 9 às 13 horas 
Aula Data Temas e exercícios 

1  -       Apresentação do programa da disciplina 
-       Aula gêneros  

2  - Planejamento edições Revista primeira mão  
- Pauta edição 

3   -       Reportagem edição 
4   - Entrega  e leitura de matérias  

- Edição 
- Início da editoração 

5   - Edição 
- Editoração 
- Revisão 

6   - Finalização Editoração e revisão 
- Pauta edição 152 

7   -       Reportagem edição 151 



 

 

8   - Entrega  e leitura de matérias  
- Edição 
- Início da editoração 

9   - Edição 
- Editoração 
- Revisão 

10   - Finalização Editoração  
- Pauta edição 153 

11    -       Reportagem edição 153 
12   - Entrega  e leitura de matérias  

- Edição 
- Início da editoração 

13   - Edição 
- Editoração 
- Revisão 

14    
15   - - Finalização Editoração 

- Avaliação 
 
 

 
OBS: Os exercícios que não forem concluídos em sala de aula deverão ser realizados em outros horários.  
 
 
 


