
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ARTES 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
 
 
 

 

Plano de Ensino 
Universidade 
Federal do 
Espírito Santo 

Campus Goiabeiras 

 

Curso: Jornalismo  

Departamento Responsável: Comunicação Social 

Data de Aprovação (Art. nº91):  31 de março de 2022 

Docentes Responsáveis: 

Victor Israel Gentilli 
 

Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1211108089835283 

Disciplina 

LABORATÓRIO DE JORNALISMO IMPRESSO 
Código: COS04829 

Pré-requisito: COS04825 
Carga Horária 

Semestral: 60h 

Créditos 

Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teórica Exercício Laboratório 

20 00 40 

 
Ementa:  

 

Edição quinzenal de um jornal. Prática de conceitos e técnicas de pauta.Investigação 
jornalística, texto jornalístico (narração e argumentação) e edição gráfica. 
Pesquisa e experimentação de linguagens de vanguarda para a comunicação jornalística 
impressa. 

 

 
Objetivos: 
 
- trabalhar com primeiras experiências efetivas de prática jornalística 

- dominar a lógica da apuração, da produção de matéria noticiosa 

- compreender os processos de edição com suas diversas lógicas e seus diversos elementos – no caso de 
jornal, primeira página, manchete, títulos, fotos, legendas, linhas finas e outros elementos de edição 

- compreender a lógica coletiva da produção de um  jornal 

http://lattes.cnpq.br/1211108089835283


- dominar a prática de trabalhar com prazos estritos 

- aprender a trabalhar com espírito crítico. Saber criticar e saber ouvir críticas 

 
 

 

     Conteúdo programático 

 

1. O que é uma matéria e o que é um jornal  

2. Como jornal e matéria se relacionam – o trabalho em equipe 

3. O imprescindível trabalho com prazos estritos – periodicidade 

4. O impresso acabou. O trabalho em equipe e a periodicidade podem permanecer 

5. A curiosidade e o interesse público – base do estado de espírito do jornalismo 

6. O desenvolvimento de uma pauta – da ideia, à busca e confirmação de forntes 

7.  A realização da matéria jornalística 

8. A edição de um jornal – padrão editorial, abrangência, pluralidade de editorias 

9. A edição de primeira página 

10. A edição de cada matéria – títulos, linha fina, fotos, legendas e demais elementos editoriais 

11. A possibilidade de inclusão de áudios e vídeos  

12. Avaliação crítica da produção. Antes das críticas dos outros, as nossas próprias. Aprender com ambas 

 

Metodologia: 
 

- aulas dialogadas e debates, a disciplina não pede necessariamente um laboratório. 

- matérias feitas fora do horário da aula, aulas como momentos de reflexão  

 
 

 

 
Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem: 
 
- avaliação das pautas e das matérias de cada um 
- avaliação da participação nos grupos da disciplina 
- avaliação do cumprimento do calendário 
- avaliação do trabalho em equipe 
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Cronograma 
 

 

Aulas nas terças feiras, de 8h às 12h. 

1ª aula 19 de abril – apresentação da disciplina 

2ª aula 26 de abril – organização da turma para a disciplina. 

 

A seguir, seguimos o quadro abaixo, onde a coluna 1 mostra a edição, as demais as datas 2 - do debate da 
proposta de pauta, 3 -da confirmação da pauta, 4 – da apresentação da matéria pronta, 5 – da edição da 
matéria, 6 da postagem  e as demais de avaliação e divulgação das edições. 

 

1 3/5 10/5 17/5 24/5 31/5 7/6 14/6 

2 17/5 24/5 31/5 7/6 14/6 21/6 28/6 

3 31/5 7/6 14/6 21/6 28/6 5/7 12/7 

4 14/6 21/6 28/6 5/7 12/7 19/7 26/7 

5 28/6 5/7 12/7 19/7 26/7 2/8 9/8 

 

 
 

 


