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CURSO DE JORNALISMO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Nome do curso: Curso de Jornalismo. 

Grau Conferido: Bacharel em Jornalismo. 

Modalidade: Presencial. 

Duração: 4 (quatro) anos ou 8 períodos. 

Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas. 

Regime: Crédito semestral com códigos por disciplinas, respeitados os pré-requisitos. 

Número de vagas oferecidas: 100 anuais. 

Turnos previstos: Noturno. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

O Curso de Jornalismo da IES tem como objetivo formar, através de condições 

acadêmicas adequadas, profissionais dotados dos requisitos fundamentais que lhes habilitem a 

atuar no campo do Jornalismo e habilmente cumprirem com as exigências do mercado de 

trabalho, ao mesmo passo que estejam preparados para enfrentarem os processos ininterruptos 

de transformação da sociedade, sempre com vistas ao que concerne à sua postura ética, 

sustentável e socialmente responsável.  

Ratifica-se, assim, a necessidade de preparar profissionais cientes dos 

conhecimentos, das habilidades e das competências específicas do ambiente jornalístico no qual 

estarão aptos a atuarem, capazes de perceber, adequarem-se, acompanharem e anteverem a 

complexidade e a velocidade do mundo contemporâneo, voltado à área da tecnologia. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

Ao final do curso, os alunos deverão estar aptos a: 

a) Realizar pesquisa e a divulgação de dados e fatos de forma objetiva e clara, 

reafirmando a prática jornalística como defensora do direito inalienável do homem à informação; 
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b) Dominar, de forma qualificada, todas as fases da produção jornalística, do 

reconhecimento à veiculação de mensagens de cunho informativo, passando pelas fases de 

formulação de pautas e questões jornalísticas; de apuração de dados e informações; de 

formatação de assuntos em diferentes gêneros noticiosos; de produção e edição de conteúdo 

textual, sonoro, imagético, audiovisual e multimídia segundo diversas linhas editoriais; e de 

redação de enunciados noticiosos, de acordo com a pluralidade cultural do receptor de conteúdos 

jornalísticos; tudo isso a partir da consciência sobre sua função de agente social atrelada à 

utilização ética dos recursos e ferramentas da comunicação em suas diversas linguagens; 

c) Compreender, analisar e avaliar acerca da relevância e da influência da veiculação 

de mensagens jornalísticas no contexto da sociedade informacional, identificando transformações 

sociais, culturais, éticas, políticas, econômicas e tecnológicas e suas consequências na vida do 

homem e no campo de atuação do jornalismo; 

d) Desenvolver caminhos empreendedores - criativos e inovadores - que 

acompanhem a reconfiguração das linguagens comunicacionais, em função da complexidade e 

velocidade tecnológica do mundo contemporâneo; 

e) Aplicar o conceito de sustentabilidade durante todo o seu período produtivo 

profissional; tornando-se apto a pensar, planejar e executar projetos sustentáveis; 

f) Empreender o processo de autoaprendizagem, visando a educação continuada, 

como forma facilitadora de um processo constante de reciclagem profissional. 

 

3. PERFIL DO EGRESSO 

 

A graduação em Jornalismo visa formar o jornalista com postura essencialmente 

crítica e empreendedora, ciente do papel das imagens e, principalmente, da tecnologia no 

processo comunicativo contemporâneo, cujo conhecimento sólido sobre a socialização de 

informações em diferentes meios e sob diversas formas lhe permite associar a teoria com a 

prática: um profissional multimídia e multitarefa, com capacidade de reflexão, análise, crítica e 

coordenação da produção e recepção das mensagens jornalísticas de assessorias de 

comunicação, de agências de notícias, de veículos impressos, de emissoras de rádio e televisão, 

de portais e sítios de informação, de produtoras de áudio, de áudio e vídeo e de conteúdo e em 

empreendimentos próprios. O curso de Jornalismo apresenta um forte viés para as coberturas 

investigativas.   

 De uma forma especifica, o egresso de jornalismo deve, no decorrer de sua 

formação, ter desenvolvido as seguintes Competências e Habilidades: 
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a) Assimilar criticamente conceitos que permitam a apreensão de teorias e aplicá-las 

em análises críticas da realidade.  

b) Posicionar-se de modo ético-político. 

c) Dominar as linguagens habitualmente usadas nos processos de comunicação, nas 

dimensões de criação, de produção, de interpretação e da técnica, notadamente no campo da 

tecnologia, experimentando e inovando no uso destas linguagens, a partir de um caráter 

empreendedor.  

d) Refletir criticamente sobre as práticas profissionais no campo da Comunicação e em 

especial do Jornalismo.  

e) Ter domínio da língua portuguesa ao ouvir, falar, ler, interpretar e escrever 

corretamente, tanto textos gerais como especializados na área. 

f) Inscrever o compromisso com a investigação constante nas instâncias constitutiva e 

metodológica da prática noticiosa, instrumentalizando, de forma ética, a pesquisa como 

ferramenta essencial da comunicação jornalística, produzindo imagens, conduzindo entrevistas e 

demarcando normas e procedimentos para a apuração e o registro precisos de fatos e 

acontecimentos. 

g) Compreender a rapidez da demanda social por informações precisas e 

contextualizadas em diferentes meios, praticando o registro de fatos e sua transformação em 

notícias e reportagens através da edição em espaço e período de tempos limitados. 

h) Identificar o jornalismo como profissão, dominando os conceitos científicos que o 

inscrevem como gênero do discurso representativo da realidade através do reconhecimento e da 

produção de mensagens de cunho informativo, interpretativo e opinativo, cujas bases remontam 

à apuração precisa e seus critérios ético-metodológicos. 

i) Relacionar a circulação de informação ao desenvolvimento da história 

contemporânea, demarcando as especificidades do tratamento noticioso dos fatos e avaliando 

seus impactos nos diferentes setores da sociedade em geral e da brasileira em particular.  

j) Situar o fotojornalismo como linguagem, conjugando e manipulando as técnicas de 

produção de imagens pré-fotográficas, fotográficas e pós-fotográficas, a partir do domínio de 

equipamento especializado e do planejamento e execução de material fotográfico segundo os 

princípios, procedimentos, métodos e processos da coleta de informações jornalísticas.  

k) Detectar o papel axiomático da clareza e da verossimilhança nos relatos noticiosos, 

através da investigação sobre as formas de expressão jornalística em diferentes meios e da 

avaliação da produção de mensagens informativas, interpretativas e opinativas nos mesmos.  
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l) Discriminar, examinar, discutir e expressar a retórica jornalística em diferentes 

linguagens, dominando e zelando pela língua nacional para aplicar, com clareza e correção, as 

estruturas narrativas e expositivas pertinentes às mensagens jornalísticas nos diferentes meios e 

modalidades tecnológicas da comunicação. 

m) Detectar as diversas linhas editoriais de diferentes veículos de informação a partir da 

análise de suas características informativas e estéticas, medindo e reconhecendo a influência da 

ideologia empresarial no processo de produção noticiosa.  

n) Articular os valores do jornalismo ao conjunto de métodos e processos do veículo 

rádio e captar as especificidades do texto oralizado, aplicando os fundamentos da veiculação de 

informações jornalísticas aos procedimentos operacionais deste meio, principalmente através da 

prática de produção de textos de notícias, reportagens e documentários radiofônicos.  

o) Desenvolver o questionamento crítico sistemático sobre a retórica noticiosa 

audiovisual e suas incidências no imaginário social para criar, planejar, roteirizar, dirigir, editar e 

finalizar programas televisivos inéditos que caracterizem a experimentação ética, consciente e 

transformadora do telejornalismo autoral.  

p) Avaliar e projetar a eficiência de projetos de assessoria de imprensa, bem como 

produzir seus diversos instrumentos de ação, de acordo com as normas e os procedimentos éticos 

da divulgação de informações e relacionando a atividade do assessor de imprensa à do jornalista.  

q) Apontar, explicar e dominar conceitos pertinentes à prática e à teoria do jornalismo, 

elaborando e executando pesquisas científicas qualificadas, atualizadas e relevantes para o 

campo teórico da comunicação.   

r) Investigar dados e depoimentos especializados para a aplicação de definições e 

conceitos de discursos especializados na produção de mensagens jornalísticas, em diferentes 

meios, com o objetivo de traduzir, contextualizar e socializar informações de relevância 

econômica, política e cultural para todos os setores da sociedade. 

s) Investigar e avaliar nichos de mercado para elaborar e executar projetos 

empreendedores e de viabilidade econômica no campo da comunicação jornalística, criando 

empresas próprias que permitam inserção estratégica e independente no mercado de trabalho. 

t) Distinguir, a partir de teorias específicas da Psicologia, a dinâmica das relações 

interpessoais na prática dialogal do jornalismo, utilizando a teoria deste campo de saber para 

trabalhar os aspectos cognitivos da comunicação que fazem com que a mídia jornalística 

incorpore o papel de mediadora das representações sociais. 
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4. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

O Curso de Jornalismo da Faculdade Estácio de São Luís se constitui em excelente 

referência na formação de profissionais de sua área. Tal afirmação se consolida no índice 

elevadíssimo de alunos que ocupam vagas no mercado de trabalho, como estagiários, trainees e 

até profissionais contratados, e de egressos que estão efetivamente colocados em empresas de 

todos os portes. Ocorre que, ao longo do tempo, o curso construiu ótima relação com o mercado 

de trabalho, que vê na nossa instituição uma profusão de profissionais diferenciados, que 

têm/tiveram acesso a uma formação sólida, centrada na instrução de base forte e atualizada 

aliada à experimentação em laboratórios de ponta.  

Vale acrescentar que as diversas palestras com profissionais do mercado que ocorrem 

no decorrer dos períodos e, notadamente, a Semana Jornalística, e ainda, na 4ª jornalística onde 

reconhecemos profissionais da área com o prêmio Honra ao Mérito de Jornalismo, têm contribuído 

sobremaneira para a aproximação entre o campo profissional e acadêmico, facultando a 

apresentação do curso, que tem mostrado a sua qualidade e, assim, ampliar as oportunidades 

de inserção dos alunos no mercado de trabalho. 

Ademais, a IES conta com um programa de oferta de estágios aos alunos, conforme 

pode se conferir a seguir. 

a) Sistema de Estágio e Emprego na IES 

A IES, através de um serviço gratuito e informatizado integrado ao mercado de 

trabalho, oferece estágios e empregos a seus  graduandos ou já graduados por meio de um 

banco atualizado de empresas parceiras, com sucessivas boas ofertas. De acordo com a legislação 

em vigor foram estabelecidas diretrizes, normas e procedimentos, unificando processos e 

atendimentos.   

Funções principais: 

 Incentivar o acesso de alunos e de formados à prática profissional;  

 Estabelecer ligação entre os programas de Graduação e de Pós-Graduação com as 

expectativas do mercado;  

 Propor parcerias que colaborem para a melhoria constante da qualificação dos 

graduandos e graduados. 

O acesso, tanto para o aluno (graduando ou formado) quanto para as empresas se 

cadastrarem, deve ser feito pela Internet, bastando para isso login e senha. 
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O processamento de avaliação é feito através do sistema, pelo estudante e validado 

pelo Coordenador do Curso ou pelo Orientador do Estágio, a partir de 90 (noventa) dias. 

b) Acompanhamento ao egresso 

Para realizar o acompanhamento de egressos, o Curso conta com o apoio institucional 

do Programa de Acompanhamento de Egressos – PAE cuja atuação está centrada em três grandes 

focos.  

O primeiro se refere ao acompanhamento da trajetória do ex-aluno na sua vivência 

profissional através de seus avanços e vitórias, investigando, também, as dificuldades que se 

relacionem à sua formação acadêmica.  

O segundo, vinculado ao primeiro e desenhado num formato avaliativo, possibilita 

que este mesmo aluno, baseando-se na experiência conquistada no mercado de trabalho, registre 

sua percepção sobre aspectos do seu curso, tais como a biblioteca, as atividades acadêmicas, 

laboratórios etc. Com isto, além do acompanhamento, este Programa estimula o fornecimento, 

por parte dos nossos egressos, de um feedback avaliativo, que subsidie a reflexão não só a 

respeito dos aspectos gerais do trabalho institucional, mas também sobre as dimensões mais 

específicas dos Projetos Pedagógicos dos diferentes Cursos. 

Finalmente, o terceiro foco está relacionado à inserção no mercado de trabalho. A 

Estácio buscando favorecer essa inserção e dando continuidade à política praticada para o 

encaminhamento a estágios, oferece aos ex-alunos orientação para as vagas de trabalho 

oferecidas pelas instituições conveniadas. 

O Campus Virtual Estácio promove ainda a educação continuada e contribui para o 

desenvolvimento profissional dos seus ex-alunos oferecendo serviços gratuitos como: 

comunidades virtuais para encontros entre os colegas de turma; espaço para divulgar a produção 

científica; local para divulgar o curriculum vitae; divulgação das empresas dos egressos; links 

para instituições profissionais e bibliotecas nacionais e internacionais; acesso às Bibliotecas 

Virtuais da Estácio. 

 

 

5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 

O processo avaliativo é composto de três etapas:  

I – 1ª Avaliação (AV1);  

II – 2ª Avaliação (AV2);  

III – 3ª Avaliação (AV3). 
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O processo avaliativo será realizado em data, horário e local determinados pela 

Instituição. A primeira avaliação (AV1), com a forma e a execução definidas pelo professor da 

disciplina, terá o valor de 10 (dez) pontos e contemplará o conteúdo da disciplina lecionado, do 

início das aulas até a sua realização. A segunda avaliação (AV2) terá o valor de 10 (dez) pontos 

e contemplará o conteúdo da disciplina lecionado, do início das aulas até a sua realização. A 

avaliação AV2 das disciplinas possuam atividades estruturadas /ou trabalhos terá o valor de 10 

(dez) pontos, sendo:  

I – 8 (oito) pontos do instrumento integrado avaliativo; e  

II – 2 (dois) pontos pela execução das Atividades Estruturadas e/ou trabalhos 

Nas disciplinas na modalidade online dos cursos presenciais, a avaliação dos discentes 

ocorrerá por meio de provas presenciais (AV e AVS), sendo atribuído grau de 0,0 (zero) a 9,0 

(nove), e por meio da avaliação na participação nos fóruns de discussão de conteúdo, 

disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a qual será atribuído grau de 0,0 

(zero) a 1,0 (um) e que será somado à pontuação das avaliações AV e AVS. 

 


