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Distribuição da Carga Horária Semestral

Teórica Exercício Laboratório

60h 0h 0h
EMENTA

Teorias e questões sobre o trabalho em comunicação, com foco no trabalho do jornalista. Mercado
de  trabalho  para  os  profissionais  da  comunicação  no  Brasil  e  no  Espírito  Santo;  crise  do
jornalismo; jornalismo ‘multiplataforma’,  trabalho nas redes sociais, novos formatos e técnicas;
atuação dentro e fora da mídia; trabalho na pandemia, precarização, pejotização e trabalho remoto;
futuro do trabalho e futuro do jornalismo; currículo e portfólio; legislação, direitos e o lugar do
jornalista.

OBJETIVOS
Proporcionar um espaço para que os alunos possam ler, discutir e refletir sobre questões essenciais
relacionadas  ao  trabalho  do  jornalista,  suas  rotinas,  funções,  modelos  de  contratação,  perfil
profissional, direitos e responsabilidades.

● Entender a posição do jornalista  na nova morfologia do trabalho e as configurações  do
trabalho em comunicação hoje no Brasil e no Espírito Santo;

● Analisar criticamente os novos formatos e técnicas associadas à profissão, compreendendo
seu papel e seus direitos;

● Compreender a responsabilidade e as implicações do trabalho do jornalista na busca por 
uma comunicação ética, propositiva e transformadora.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I - O que é trabalho do jornalista?
II - O Jornalista na nova morfologia do trabalho
III - Trabalho e identidade
IV - Apresentações
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METODOLOGIA
Aulas expositivas. Debates e apresentações coordenados pelo docente.

CRITÉRIOS/ PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Os estudantes serão avaliados em dois momentos: 

a) a) Produção em grupo de material jornalístico (com temas pré-definidos, conectados às unidades e

http://repositorio.ufes.br/handle/10/10512
https://repositorio.ufes.br/browse?type=author&value=Caldas%2C+Weber+Kirmse


questões tratadas pela disciplina). O resultado deverá ser apresentado à turma nas últimas aulas do
semestre.

b) b) Produção  individual  de  proposta  de  artigo  (resumo expandido)  utilizando  a  bibliografia  da
disciplina.

c)
d) No final do período, os estudantes que não alcançarem 7 pontos farão uma prova final teórica

abrangendo o conteúdo da disciplina.
A frequência mínima para aprovação é de 75%.

CRONOGRAMA
I - O que é trabalho do jornalista?
Aula 1 - 14/09: Apresentação dos estudantes e docentes. Apresentação da disciplina. Discussão 
sobre o trabalho do jornalista.
Aula 2 - 21/09: O que é jornalismo?
Aula 3 - 05/10: Legislação, direitos e o lugar do jornalista | Mercado de trabalho capixaba + 
convidado
Aula 4 - 19/10: Crise do jornalismo

II - O Jornalista na nova morfologia do trabalho
Aula 5 - 26/10: A nova morfologia do trabalho | Tecnologias, técnicas e novos formatos
Aula 6 - 09/11: Jornalismo e mudanças nas rotinas produtivas + convidado
Aula 7 - 16/11: Trabalho fora da mídia
Aula 8 - 23/11: Condições de trabalho, precarização e saúde do jornalista | Aula prática - 
Currículo, portfólio e contratos

III - Trabalho e identidade
Aula 9 - 30/11: Identidade profissional do jornalista | Trabalho na pandemia 
Aula 10 - 07/12: Comunicadores racializados | ambiente de trabalho, oportunidades e racismo 
estrutural + convidados
Aula 11 - 14/12: Jornalismo: uma profissão feminina? 
Aula 12 - 21/12: Mercado de Trabalho e questões LGBTQIAP+ | Comunicação contra hegemônica
+ convidado

IV - Apresentações
Aula 13 - 25/01 - Apresentação dos trabalhos/ conteúdos produzidos + debate - grupos 1 e 2
Aula 14 - 01/02 - Apresentação dos trabalhos/ conteúdos produzidos + debate - grupos 3 e 4
Aula 15 - 10/02 - Encerramento; tira-dúvidas sobre trabalho final.

Até 20 de Fevereiro: entrega do trabalho final.


