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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO LETIVO 

Jornalismo 2014.2 

CÓDIGO DISCIPLINA 

JOR015 Oficina de Texto Jornalístico II 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

72 N 03 

 

EMENTA 

A reportagem como gênero interpretativo: conceito e estrutura. Técnicas de apuração 
jornalística. Fontes: funções e necessidade da pluralidade. A valorização da reflexão do 
contexto. A entrevista. O superlead. 

 

OBJETIVOS 

Propiciar ao acadêmico elementos para a compreensão, análise e aplicação do processo 
produtivo do jornalismo e das técnicas de entrevista, pesquisa jornalística, pauta, lead e 
outras aberturas, e notícia, através de discussões teóricas e atividades práticas. Oferecer 
ao estudante a possibilidade de experimentar a produção de texto jornalístico. 
 

PERFIL DO EGRESSO 

O curso de Comunicação Social da FAT com habilitação em Jornalismo objetiva formar 
profissionais habilitados e capacitados para exercer atividades profissionais de jornalismo 
nas diversas mídias, que atuem no mercado de trabalho com criatividade, 
responsabilidade, ética, reflexão e empreendedorismo, associando criatividade, ciência e 
habilidades técnicas à prática jornalística. Profissionais capazes de identificar e solucionar 
problemas pertinentes ao seu meio profissional. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Critérios de seleção e hierarquização das informações;  
- Pauta: conceito, forma, como fazer, utilização como hipótese e para o planejamento do 
trabalho;  
- Estratégias de apuração e pesquisa jornalística (fatos X versões e a necessidade de 
interpretação de informações);  
- Fontes: tipos, seleção, credibilidade, manipulação de dados e utilização das informações;  
- Entrevista: tipos, utilização como gênero jornalístico, estrutura e ritual de produção;  
- Notícia: conceito, utilização como gênero jornalístico e forma;  
- Diferenças entre notícia e reportagem;  
- Técnica da pirâmide invertida;  
- Lead clássico sobre declaração e eventos;  
- Sub-lead: o que é, qual a sua função e como produzi-lo;  
- Produção de texto. 

 

METODOLOGIA 

Exposições teórico/dialogadas; Seminários e debates; Resenha de textos recomendados; 
Elaboração e apresentação de textos individuais; Apresentação de transparências, vídeos e 
slides; Leituras de livros e textos; Estudos dirigidos. 

 
 

AVALIAÇÃO 

A avaliação constará de: Criação dos textos jornalísticos estudados; Elaboração de pautas; 
Apresentações em grupo; Avaliação escrita individual (em dias pré-determinados pela 
coordenação do curso). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LAGE, Nilson. A Reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. 6 ed. 
Rio de Janeiro: Record, 2006.  
MEDINA, Cremilda. Entrevista: o diálogo possível. 4 ed. São Paulo: Ática, 2004.  
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PIZA, Daniel. Perfis & Entrevista: escritores, artistas, cientistas. São Paulo: Contexto, 
2004.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AMARAL, Luiz. Técnica de jornal e periódico. 5 ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
2001.  
DIMENSTEIN, Gilberto. KOTSCHO, Ricardo. A Aventura da reportagem. 2 ed. São Paulo: 
Summus, 1990.  
FERRARI, Maria Helena; SODRÉ, Luiz. Técnica de Reportagem: notas sobre a narrativa 
jornalística. São Paulo: Summus, 1986.  
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