
Universidade Federal do Ceará - Campus Cariri 
IV Encontro Universitário da UFC no Cariri

Juazeiro do Norte-CE, 17 a 19 de Dezembro de 2012

                                                                                                                                               

CRIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO PORTAL WEB PARA O CURSO 
DE JORNALISMO DA UFC CAMPUS CARIRI

FEITOSA, Danielle Bezerra1

LUNA, Diógenes D’Arce Cardoso de 2

1 Introdução/ Desenvolvimento

Que  a  Internet  reconfigurou  e  lança  desafios  nos  estudos  e  na  prática  da 
Comunicação,  já  se  sabe  há  um  bom  tempo.  Diversos  estudos  apontam  para  tal 
fenômeno: a reconfiguração. Esta afetou, além das rotinas de produção jornalísticas nas 
redações,  a  realidade dos cursos de Jornalismo, tanto na docência  do Jornalismo na 
Internet, quanto nas pesquisas acadêmicas na área.

Some-se à cultura digital, proveniente da Internet, da digitalização e das relações 
em redes  digitais  o  fato  de  que  o  Jornalismo sempre  figura  de  forma  presente  em 
diversas mídias e sistemas midiáticos. Podemos mesmo pensar o Jornalismo como um 
objeto cultural próprio das sociedades capitalistas modernas. Cunha Filho (2007, p. 105) 
chama atenção à esta particularidade cultural do Jornalismo, defendendo que há algo 
chamado “forma-jornal”, que seria “o elo entre o ‘novo’ jornal na web e o ‘velho’ jornal 
impresso é o que chamamos de forma-jornal”. E, no processo de constituição da forma-
jornal,  o  estabelecimento  de  padrões  textuais  canônicos  tem  sido  extremamente 
importante. O gênero notícia é este padrão textual, o link que vincula o objeto técnico 
(meio) à produção do sentido.

Os  estudos  em Jornalismo e  a  docência  em tais  programas  devem levar  em 
consideração as facetas teórica e prática. As especificidades dos meios, a produção do 
sentido, a linguagem e suas particularidades, a estética e todas as gramáticas associadas 
a cada meio fazem parte  deste  universo de estudos.  Não seria  diferente  no caso do 
Jornalismo na Internet.

O portal  comunicacaosocial.cariri.ufc.br surgiu  a  partir  da  uma demanda  do 
curso de Jornalismo do campus do Cariri da Universidade Federal do Ceará, há dois 
anos. Algumas tentativas foram realizadas no intuito de concretizar a ação. Inicialmente 
foi criado um blog. Logo após, com a chegada do professor Diogenes de Luna, docente 
do setor de estudo Jornalismo Digital, no curso de Comunicação Social na Universidade 
Federal do Ceará, Campus Cariri, a ideia tomou novo foco. Já em 2011, reuniu-se uma 
primeira equipe de alunos voluntários, sendo exigido deles apenas a boa vontade e certa 
expertise no desenvolvimento de sites na web.  Uma versão preliminar foi apresentada 
em reunião de colegiado e entrou no ar ainda em 2011. Todavia, as energias do trabalho 
inicial foram se esgotando e o projeto foi abandonado. 

Em 2012, todavia, o site torna-se projeto de extensão nesta instituição, tendo 
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como equipe  de  trabalho  além dos  autores  deste  trabalho,  a  técnica  em multimídia 
recentemente contratada pela UFC. 

Pensou-se,  durante  o  desenvolvimento  do  site,  no  seu  uso  como  plataforma 
educacional,  principalmente para os  alunos das  disciplinas que tratam da prática  do 
Jornalismo nessas mídias digitais. É inegável o crescimento do poder de participação 
das  conexões  de  internet  e  tecnologia  nos  processos  educacionais  e  nas  atividades 
diárias  dos  indivíduos  nos  últimos  20  anos.  Essas  tecnologias  foram  facilmente 
assimiladas no processo de ensino-aprendizagem. 

Prova irrefutável são os inúmeros sites que oferecem cursos online e os portais 
específicos de cada universidade ou dos cursos próprios, com seus Ambientes Virtuais 
de Aprendizagem (AVA). Claro, não se tem neste projeto a mesma dimensão, mas se 
utilizaria o site para fins didáticos também. 

Com a  utilização  de  redes  telemáticas  na  educação,  pode-se  obter 
informações  em fontes,  como  centros  de  pesquisa,  Universidades, 
bibliotecas, permitindo trabalhos em parceria com diferentes escolas; 
conexão  com  alunos  e  professores  a  qualquer  hora  e  local, 
favorecendo  o  desenvolvimento  de  trabalhos  com  troca  de 
informações entre escolas, estados e países, através de cartas, contos, 
permitindo  que  o  professor  trabalhe  melhor  o  desenvolvimento  do 
conhecimento. (MERCADO, 2002, p. 13).

Sua raiz  não busca apenas apresentação,  mas trás em sua estrutura básica,  a 
busca por autonomia, colaboração e aumento da eficiência pedagógica por meio dessas 
ferramentas.

Os  portais  experimentais  na  web possuem duas  formas  de  uso  pelo  sistema 
educacional, seja como auxiliar no processo de ensino ou como o próprio ambiente de 
ensino, como no caso dos AVAs e outros exemplos de sistemas, no caso do Jornalismo, 
desenvolvidos para este fim.

O portal institucional se propõe a auxiliar e facilitar o contato do corpo discente. 
O resultado é um complexo de interações, que ligam professores, colegas, comunidade e 
ambiente  virtual  através  do  portal.  "A  incorporação  das  novas  tecnologias  como 
conteúdos  básicos  e  comuns  é  um  elemento  que  pode  contribuir  para  uma  maior 
vinculação  entre  os  contextos  de  ensino  e  as  culturas  que  se  desenvolvem fora  do 
âmbito escolar." (MERCADO, 2002, p 12.).

2 Metodologia/ Resultados 

Para cumprir  essa função de mecanismo educacional,  cada detalhe da página 
virtual  foi  cuidadosamente  escolhido  em reuniões  entre  os  envolvidos  no  projeto  – 
professor, bolsista e técnico. Durante o seu início, no ano de 2011, a dificuldade técnica 
era o principal obstáculo a ser transposto para a construção da plataforma.

Com a presença dos dois alunos no projeto, ele deu seus primeiros passos rumo a 
concretização.  Com  a  entrada  do  servidos  técnico,  o  layout  foi  repensado  e 
reconfigurado e sua função refeita. O layout, que passou duas vezes pela aprovação do 
colegiado, foi desenvolvido pelo técnico nos últimos meses. Os demais detalhes foram 
pensados em conjunto pela equipe.

O conteúdo foi pensado para um site institucional. Era necessário apresentar o 
curso como uma parte da instituição Universidade Federal do Ceará, sem perder seu 
caráter  pessoal.  Trás  a  lista  de  professores,  projetos  de  extensão  e  pesquisa,  grade 
curricular e dicas para os alunos – como congressos que podem participar.

A  cor  arroxeada  para  a  estrutura  do  curso  surgiu  da  observação  das 
características do curso de jornalismo. O anel de formatura dos futuros jornalismo é da 
mesma  tonalidade.  Todavia,  em reunião  de  colegiado  foi  escolhida  a  cor  azul  por 
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representar  maior  harmonia  entre  o  brasão  da  UFC,  usado  como  logomarca  no 
cabeçalho do site, e os detalhes de layout da interface. 

A fonte  a  ser  utilizada  no  conteúdo  do  site,  a  Arial,  foi  escolhida  pela 
simplicidade e formalidade – é a fonte utilizada na maioria dos portais institucionais de 
Universidades.

Escolheu-se o gerenciador de conteúdos  Wordpress, para desenvolvimento do 
site, por ser de fácil manipulação pelo usuário. O sistema permite modificações simples 
sem a necessidade de conhecer a fundo programação web.

Ao longo do projeto foram, ainda, analisadas as aplicações e importâncias do 
ciberespaço no ensino do jornalismo. A revisão de literatura na área do desenvolvimento 
de plataformas web e  temas relacionados ao ciberespaço,  cibercultura  e  Jornalismo. 
Autores  como RECUERO (2009),  MACHADO & PALACIOS (2007),  MERCADO 
(2002) foram basilares. Além disso, leituras de tutorias na web foram de grande valia do 
desenvolvimento do projeto. 

3 Considerações Finais 

A versão final  do site  está  acessível  pelo endereço acima mencionado.  Após 
algum  tempo,  estamos  na  fase  de  desenvolvimento  de  conteúdo  para  alimentar  a 
plataforma, atividade que deve ser iniciada no ainda no mês de novembro/2012.

Notou-se que o site apresenta um caráter mesmo institucional, devendo ser o 
local virtual do curso. As atividades que poderiam se relacionar com docência no site 
não foram levadas adiante. Por decisão do coordenador do projeto, um novo site está em 
desenvolvimento para fins especificamente pedagógicos,  sendo um portal  laboratório 
das disciplinas Jornalismo na Internet e Laboratório de Jornalismo Multimídia ofertadas 
pelo curso de Jornalismo da UFC-Cariri.

Nota-se,  pelas  experiências  práticas,  que  seria  possível  aliar  a  docência  à 
plataforma,  mas  seria  necessário  muito  mais  tempo  de  programação  do  site  e 
desenvolvimento de módulos específicos dentro de um grande sistema, o que não é o 
objetivo do projeto e ultrapassa o tempo previsto no cronograma de atividades.
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