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 Escola Superior de Tecnologia de Abrantes Ano letivo: 2022/2023

Comunicação Social

Licenciatura, 1º Ciclo

Plano: Despacho nº 11933/2021 - 02/12/2021

Ficha da Unidade Curricular: Laboratório de Jornalismo

ECTS: 5; Horas - Totais: 135.0, Contacto e Tipologia, TP:30.0; PL:15.0; OT:2.50;

Ano | Semestre: 2 | S1

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 905469

Área Científica: Jornalismo

Docente Responsável

Hália Filipa da Costa Santos

Professor Adjunto

Docente(s)

Hália Filipa da Costa Santos

Professor Adjunto

Objetivos de Aprendizagem

Identificar características da atualidade noticiosa.

Conhecer os estilos das diferentes publicações noticiosas.

Compreender a forma como os jornalistas selecionam e hierarquizam a informação.

Produzir conteúdos noticiosos.

Solucionar problemas inerentes à prática jornalística.

Objetivos de Aprendizagem (detalhado)

Identificar características da atualidade noticiosa. Conhecer os estilos das diferentes publicações

noticiosas. Compreender a forma como os jornalistas selecionam e hierarquizam a informação.

Pesquisar informação atual com vista a transformá-la em conteúdos noticiosos.

Desenvolver a técnica de construção de notícias. Produzir notícias para serem publicadas no

Estajornal online ou noutros meios de Comunicação Social.

Produzir conteúdos noticiosos a partir de outros conteúdos, nomeadamente comerciais e

institucionais.

Solucionar problemas inerentes à prática jornalística. Como contornar dificuldades de acesso às
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fontes, como confirmar informações, como lidar com pressões e como reagir em caso de

eventuais erros.

Conteúdos Programáticos

1 - O que é a Notícia

2 - Pesquisa de informação

3 - A escrita jornalística

4 - Produção de conteúdos jornalísticos

Conteúdos Programáticos (detalhado)

1 - O que é a Notícia?

Abordagem teórica relativamente à forma e conteúdo da Notícia e análise de Notícias publicadas

em jornais.

2 - Pesquisa de Informação

Onde e como procurar Informação relevante, o contacto com as fontes e a verificação da

Informação.

3 - A escrita jornalística

Abordagem às técnicas de escrita de Notícias, nomeadamente clareza, ritmo, concisão, rigor,

isenção e imparcialidade.

4 - Produção de conteúdos jornalísticos

Aplicação dos conceitos teóricos na produção de conteúdos jornalísticos, quer através da

pesquisa individual, quer através de conteúdos comerciais e institucionais.

Metodologias de avaliação

Época Frequência (Contínua):

- Produção de Notícias - 80%

- Demonstração de capacidade de solucionar problemas inerentes à prática jornalística - 20%

A nota atribuída à componente Produção de Notícias resulta da média dos trabalhos realizados

em aula e dos trabalhos entregues nos prazos definidos (ausência de entrega igual a zero

valores), sendo que só serão considerados os trabalhos relativos às aulas em que os estudantes

comparecem.

Exame e Recurso:

Os/As estudantes que cumpram o estabelecido no ponto anterior, mas que obtenham

classificação final negativa, são admitidos a Exame, com a duração de um dia, que incidirá sobre

os seguintes conteúdos:

1. Pesquisa de Informação e contacto com Fontes - 25%

2. Produção de Notícia a partir de recolha de Informação - 25%

3. Produção de Notícia/s com base em Comunicado/s de Imprensa - 25%

4. Análise de conteúdos noticiosos de diferentes publicações jornalísticas - 25%

Nestas épocas classificação final da UC resulta da média ponderada das classificações obtidas
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nas diferentes componentes de avaliação.

Ép. Especial: contactar a docente duas semanas antes

Nesta UC aplica-se o p. 5 do artº 8º (obrigatoriedade de 2/3 de presenças nas aulas PL) e o p. 3

do artº 11º do Reg Académico das Escolas do IPT (exclusão de Exame).

O estudante obtém aprovação à UC, de acordo com o disposto nos Pontos 11 e 12, do Artigo

11º, do Reg Académico do I

Software utilizado em aula

NA

Estágio

NA

Bibliografia recomendada

- Gradim, A. (2000). Manual de Jornalismo . UBI. Covilhã
- Lusa, A. (2019). Livro de Estilo . Lusa. Lisboa
- Público, L. (0). Livro de Estilo do Público Acedido em 16 de setembro de 2019 em
http://static.publico.pt/nos/livro_estilo/

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos

Sendo uma UC essencialmente prática, com o objetivo de produzir conteúdos jornalísticos

escritos e respetiva publicação, torna-se essencial fazer um enquadramento teórico com análise

dos conteúdos noticiosos publicados nos Média para que os estudantes incorporem os principais

conceitos e técnicas. Assegurado este ponto de partida, os conteúdos programáticos

encaminham os estudantes para a fase de produção de Notícias propriamente dita, cumprindo-se

os objetivos da UC.

Metodologias de ensino

Exposição de conceitos relacionados com a prática jornalística. Análise conjunta de Notícias.

Acompanhamento dos trabalhos desde a definição do tema até à respetiva edição e publicação.

Desenvolvimento de exercícios práticos.

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

Sendo a prática jornalística o principal objetivo desta UC, as metodologias adaptam-se de duas

formas: momentos expositivos que servem de base à prática e simulação de ambiente de

redação através do acompanhamento e correção, pela docente, dos trabalhos produzidos pelos
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alunos. A leitura de jornais e posterior discussão terão um peso decisivo na progressiva prática

de escrita jornalística. O acompanhamento dos trabalhos permitirá aos estudantes

desenvolverem as técnicas da produção e edição de Notícias, cumprindo-se o objetivo principal

desta UC.

Língua de ensino

Português

Pré-requisitos

NA

Programas Opcionais recomendados

NA

Observações

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;
10 - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países;
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