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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento apresenta à comunidade acadêmica a 

revisão e atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Comunicação Social 

elaborado para guiar a implantação e a gestão do curso situado no Campus da 

Universidade Federal do Ceará na Região do Cariri, tendo como parâmetro o 

cenário atual da área de Comunicação Social, que passa a exigir um 

redimensionamento na estrutura e dinâmica do curso e, em caráter especial, da 

habilitação em Jornalismo. 

A elaboração deste projeto foi iniciada no mês de março do ano 

de 2009, cabendo, tal empreendimento, a uma comissão formada por 

professores do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará do 

Campus Cariri. 

A referida comissão foi composta pela Profa. Dra. Vilma Maria 

Sudério, então coordenadora Acadêmica do Campus Cariri e pelas Profas. 

Ariluci Goes Elliott e Débora Adriano Sampaio coordenadora e vice do Curso 

de Biblioteconomia. 

Objetivando a boa implantação e gestão do Curso de 

Comunicação Social do Campus da Universidade Federal do Ceará na Região 

do Cariri, a Direção do Campus Cariri solicitou à Coordenadora do Curso de 

Biblioteconomia do Campus da UFC em Juazeiro do Norte, Profa. Ariluci Goes 

Elliott, que procedesse a revisão e ajustes neste projeto, indicando, também, a 

unidade acadêmica sob a sua coordenação para tutoriar as atividades de 

implantação e gestão inicial das atividades daquela unidade acadêmica situada 

no Campus Avançado da Universidade Federal do Ceará na Região do Cariri, e 

a participação do Prof. Ms. Ronaldo Salgado, então coordenador do Curso de 

Comunicação Social em Fortaleza. A organização do curso previa a sua 

adequação e redimensionamento a partir da contratação de professores para o 

próprio curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo do 

referido Campus Cariri. 

A contratação e chegada dos professores concursados a partir de 

março de 2010, especificamente para a atuação no curso motivaram a revisão 

do projeto pedagógico. 

O desenvolvimento do presente projeto, a partir da leitura 

criteriosa da proposta anterior, procedeu através de análise do cenário regional 
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e da conjuntura nacional da Comunicação Social e do Jornalismo, discussão e 

debates em reuniões colegiadas e votação no colegiado de curso. Esse esforço 

coletivo foi coordenado pelo prof. Ms. Ricardo Rigaud Salmito e incluiu as 

contribuições dos professores Ms. Luis Celestino de França Júnior 

(coordenador do curso de Comunicação Social – Jornalismo do campus Cariri), 

prof. Dr. Marcelo Eduardo Leite (vice-coordenador do curso), da profa. Ms. 

Rosane da Silva Nunes e do prof. Ms. Paulo Eduardo da Silva Lins Cajazeira. 

Com a composição de novos professores acrescidos ao quadro 

inicial, foi dada a continuidade ao processo de aprimoramento do Projeto 

pedagógico do curso com a participação do prof. Ms. Tiago Coutinho Parente, 

prof. Ms. José Anderson Sandes, prof. Ms. Francisco das Chagas Alexandre 

Sousa e prof. Ms. Diógenes de Luna. 

Em setembro de 2010, com a participação efetiva do colegiado do 

curso de Comunicação Social – Jornalismo, foram concluídos os trabalhos de 

revisão e reestruturação do projeto, sendo o mesmo aprovado. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

O Projeto Pedagógico, ora apresentado, foi elaborado, tendo por 

base o atual currículo do Curso de Comunicação Social da UFC em Fortaleza, 

já aprovado pelas instâncias legais de acordo com o Decreto n° 71.332, de 

08/11/1972 do Conselho Federal de Educação (CFE), atendendo às exigências 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Comunicação Social, 

adaptado para a unidade acadêmica do Cariri, em solicitação às demandas da 

região. O Curso funciona no período noturno, com 50 alunos, com entrada 

anual a partir das notas na avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio. 

A resolução n° 10 do Conselho Universitário (Consuni) da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), que criou o curso de Comunicação 

Social (Jornalismo) no campus Cariri, foi aprovada na reunião do dia de 24 de 

junho de 2009. 

A configuração curricular busca dar respostas aos desafios 

referentes às formas de atuação inerentes ao perfil do profissional de 

Comunicação Social, incorporando: pressupostos curriculares articuladores de 

saberes (perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar); envolvimento docente e 

discente na construção de uma nova concepção de formação profissional; 
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apoio institucional; relações entre o Projeto Pedagógico e exigências da 

sociedade contemporânea. 

Num primeiro momento, foi feita uma análise criteriosa do curso 

de Comunicação Social da própria UFC em seu campus de Fortaleza, além de 

cursos de outras IES. Em seguida, foram amadurecidos os princípios 

norteadores para a organização deste projeto, que constou, 

metodologicamente, da avaliação da história curricular, estudos sobre a 

formulação e adequação de disciplinas à realidade atual da região do Cariri, 

sua sociedade e seu mercado de trabalho. Para isso, foram respeitadas as 

diretrizes curriculares nacionais de uma concepção de curso que tenha ampla 

possibilidade de diálogo com demais cursos da área de Comunicação Social do 

Brasil. 

Como resultado deste esforço coletivo, o redesenho curricular está 

em sintonia com as demandas sociais, configurando-se como um ato político-

pedagógico que busca redimensionar o modelo atual de gestão curricular, 

articulando ensino, pesquisa e extensão, promovendo o engajamento de 

agentes da área de Comunicação Social em um projeto de reconstrução do 

saber-fazer universitário, reafirmando possibilidades para o exercício da 

flexibilização curricular. 

 

3. PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 

O curso de Comunicação Social da UFC no Cariri se estrutura a 

partir da perspectiva de ampliação do acesso ao Ensino Superior com 

igualdade e qualidade para todos. Essa dimensão se efetiva em uma série de 

princípios norteadores. Esses princípios orientam a implantação do curso, sua 

organização político pedagógica e suas ações estratégicas. 

Fundamentado nos princípios de igualdade e qualidade para 

todos, o Curso de Comunicação Social da UFC entende como básicas as 

questões de preponderância da Educação sobre a instrução e o compromisso 

com a qualidade em suas atividades. Essas premissas possibilitam uma 

permanente reavaliação de paradigmas, o respeito à liberdade de expressão e 

criação, a reflexão, a articulação entre teoria e prática, uma ênfase na 

formação humanística, científica e técnica que fomente o ensino integrado à 

pesquisa e à extensão. 
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O ensino na perspectiva de uma educação humanística, científica 

e técnica, tem uma relação direta com a inserção social e contempla uma 

atuação permanente com vistas ao exercício da cidadania plena. O aluno, na 

condição de futuro profissional no campo do jornalismo, constitui o centro do 

planejamento curricular, e para ele está voltada toda a ação pedagógica.  

As práticas pedagógicas atualizadas ao longo do curso 

possibilitam assegurar um percurso didático-pedagógico crítico, discutido e 

avaliado pelas unidades curriculares em diálogo direto com a assessoria 

pedagógica. 

Reafirmando estes princípios, destacam-se alguns pressupostos 

que nortearão o Projeto Acadêmico da habilitação em Jornalismo: 

- Comprometimento com a ética e a liberdade de expressão, 

possibilitando uma ação técnica fundada em princípios teórico-

metodológicos que assegurem uma sólida formação para o exercício 

profissional, como também o exercício da livre criação e expressão 

de idéias. 

- Participação nas transformações sociais, políticas e culturais, 

dando condições aos profissionais, para o aperfeiçoamento de sua 

capacidade crítica, proporcionando-lhes a possibilidade de atuar e 

de transformar a realidade do mercado de trabalho, tendo em vista 

os avanços tecnológicos e os interesses sociais, políticos e culturais 

da maior parte da população. 

- Incentivo à cultura acadêmica por intermédio da integração dos 

alunos a grupos de pesquisas, monitorias e participação em projetos 

de iniciação à pesquisa. 

 

4. OBJETIVOS 

 

O projeto acadêmico do Curso de Comunicação Social, 

habilitação em Jornalismo da Universidade Federal do Ceará no Campus 

Cariri, considera como objetivos a serem atingidos, formar profissionais que 

estejam capacidados a: 
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1. Compreender as diversas dimensões e possibilidades da atuação 

profissional na área da Comunicação Social - jornalismo; 

2. Interagir em cenário multiprofissional; 

3. Estimular o exercício de uma visão crítica e criativa sobre os fatos 

e evidências ocorrentes na sociedade; 

4. Conscientizar-se acerca da importância da educação continuada; 

5. Realizar exercício profissional ético, competente, com capacidade 

de saber- pensar- atender - transformar as demandas/necessidades 

do mercado, bem como de intervir e transformar a realidade;  

6. Desenvolver atividades de pesquisas e o interesse pela docência. 

 

5. MISSÃO DO CURSO 

 

Formar cidadãos comprometidos com um ideal de sociedade justa 

e guiada por princípios democráticos, refletidos numa educação que promova o 

exercício profissional ético e a capacidade de atuar no campo da Comunicação 

Social e do Jornalismo, unindo com qualidade o domínio reflexivo, técnico e 

crítico. 

 

6. PERFIL PROFISSIONAL 

 

O Parecer CNE/CES nº 492, de 3 de abril de 2001 aprova as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Comunicação Social. O 

Parecer CNE/CES nº 1.363, de 12 de dezembro de 2001 retifica o Parecer n. 

492 (anterior). E a Resolução CNE/CES nº 16, de 13 de março de 2002 

estabelece as Diretrizes Curriculares para a área de Comunicação Social 

O curso de Comunicação Social da UFC, campus Cariri, em 

consonância com as diretrizes curriculares da área, visa formar profissionais 

capazes de interagir de forma crítica e competente no cenário profissional, 

tanto no campo da pesquisa como no mercado de trabalho. Nessa perspectiva, 

são estimulados no seu processo de formação, através de ensaios 

pedagógicos, críticos e criativos, a exercitar uma visão analítica sobre os fatos, 

circunstâncias e contextos da sociedade, conscientes de que o auto-
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aprimoramento deve ser contínuo para que este profissional tenha competência 

num mercado dinâmico, complexo e cada vez mais sem fronteiras, bem como, 

de maneira multidisciplinar, desenvolver pesquisas sobre comunicação. 

O egresso do Curso de Comunicação Social/Jornalismo deverá 

apresentar desenvolvidas as seguintes características, atitudes, habilidades, 

conhecimentos e capacidades: 

1. Orientação permanente aos princípios universais de respeito aos 

sujeitos e suas diferenças; 

2. Sentido de responsabilidade profissional pela melhoria constante 

de sua competência científica e técnica; 

3. Atualização e sintonia com as novas tendências do mercado; 

4. Ampliação e diversificação de conhecimentos na área da 

Comunicação Social; 

5. Domínio das linguagens dos meios de comunicação e das novas 

tecnologias relacionadas ao exercício da profissão, sendo capaz de 

se adaptar a processos de experimentação e inovação; 

6. Capacidade de acompanhamento do trabalho jornalístico, 

analisando e comparando potencialidades do mercado a que se 

destina o produto ou serviço; 

7. Competência na elaboração de estratégias de lançamento e 

sustentação de produtos e serviços jornalísticos, mediante o 

levantamento das expectativas do público a que se destinam; 

8. Domínio do processo de planejamento e execução de projetos 

jornalísticos em diferentes suportes dos meios de comunicação. 

9. Respeito às questões éticas no exercício profissional. 

 

7. CAMPO DE ATUAÇÃO 

 

O Curso de Comunicação Social, habilitação em Jornalismo, da 

Universidade Federal do Ceará em seu Campus Cariri, visa à formação de 

profissionais aptos a atuarem em veículos de comunicação, assessorias de 
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comunicação em empresas públicas, privadas e do Terceiro Setor, agências de 

propaganda, produtoras de rádio, vídeo e TV, blogs, sites, portais de 

comunicação e ambientes tecnológicos convergentes.  

Desta forma, as habilitações de Comunicação Social visam 

desenvolver as seguintes capacidades: 

  Adaptativa – manifestada através de vivências curriculares que 

viabilizem ação-intervenção na realidade acadêmico-profissional, 

fundamentada nos conteúdos de Jornalismo e nas peculiaridades da 

sua profissão nos contextos local, regional, nacional e transnacional. 

 Teórico-analítica - através dos saberes curriculares que 

permitam a análise e avaliação das formas e condições de produção 

jornalística, em sentido amplo e restrito. 

 Prática - fundamentada nas atividades profissionais amparadas 

em suporte técnico e tecnológico compatíveis com os níveis exigidos 

pela profissão. 

 Crítica - através de um conjunto de atitudes desenvolvidas pelo 

profissional no sentido de interferir no âmbito das relações e do 

contexto em que se efetiva a sua profissão. 

 

8. DIRETRIZES CURRICULARES 

 

As Diretrizes Curriculares da Área da Comunicação foram 

elaboradas procurando atender a três objetivos fundamentais: 

 dar flexibilidade à estruturação dos cursos, não mais submetidos 

à exigência de um currículo mínimo obrigatório, buscando a 

diversificação de experiências de formação para atender a 

variedades de circunstâncias geográficas, político-sociais e 

acadêmicas, para ajustar-se ao dinamismo da área, e para viabilizar 

o surgimento de propostas pedagógicas inovadoras e eficientes; 

 recomendar procedimentos e perspectivas essenciais, de modo a 

funcionar como um padrão de referência para todas as instâncias 

que, buscando a qualidade, objetivem uma sintonia com posições 
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majoritariamente defendidas pelas instituições e entidades 

representativas da área; 

 estabelecer critérios mínimos de exigência, no que se refere à 

formulação e à qualidade da formação, que possam funcionar como 

parâmetro básico de adequação e pertinência para os cursos da 

área; 

As diretrizes curriculares traduzem a boa formação em 

Comunicação Social e mais especificamente do Jornalista em uma organização 

curricular que divide as disciplinas em quatro eixos curriculares: 

 Eixo de Fundamentação Geral; 

 Eixo de Fundamentação Específica; 

 Eixo de Linguagens e narrativas jornalísticas; 

 Eixo de Formação Laboratorial. 

Essa organização em eixos curriculares favorece ao bom 

desempenho do aluno em identificar e adquirir as competências e habilidades 

necessárias ao futuro exercício profissional. 

O curso promove: 

 Formação de egressos dotados de competência teórica, técnica, 

tecnológica, ética, estética para atuar criticamente na profissão; 

 Ênfase no conhecimento das especificidades do Jornalismo e de 

sua prática profissional; 

 Reconhecimento da localização geopolítica da região do Cariri 

mantendo sistemático contato cultural com essa região em constante 

criticidade; 

 Compreensão do cenário da Comunicação Social na 

Contemporaneidade e suas formas de análise e intervenção. 

 

9. ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 

A formação do profissional em Comunicação Social – habilitação 

em Jornalismo será obtida por meio de um processo educacional voltado à 

reflexão e pautado no aprendizado das ciências humanas, visando 
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proporcionar uma sólida formação intelectual, que faça jus à importância 

crescente dos meios de comunicação nos processos de mudança social. 

Reflexão e aprendizado que se estendem aos princípios e técnicas da 

comunicação, de tal forma que permitam a formação de um profissional com 

conhecimentos teórico-prático-analíticos, inseridos no atual contexto sócio-

político e econômico no âmbito da realidade local, nacional e global. 

Na qualidade de instituição educacional, cuja preocupação central 

é elaborar um projeto que seja capaz de formar pessoas/profissionais que não 

se limitem apenas ao exercício técnico-profissional, mas estejam aptas a uma 

atuação ético-política, comprometida com as transformações qualitativas do 

mundo em que vivemos, assumimos como orientação curricular os seguintes 

princípios: 

 aprofundar o caráter interdisciplinar do Curso de Comunicação 

Social, vinculando a formação técnica à formação humanística; 

 pensar a formação acadêmica no sentido amplo, de maneira a 

incentivar o exercício crítico das práticas de comunicação social, 

numa perspectiva transformadora; 

 oferecer uma formação onde o domínio técnico e tecnológico 

permitam a qualificação de um profissional em condições de 

concorrer no mercado de trabalho; 

 articular, de forma mais adequada, a relação teoria-técnica-

prática, dando ao currículo uma perspectiva de conjunto; 

 adequar a estrutura curricular às condições necessárias para 

implantação, futuramente, de novas habilitações; 

 promover conhecimentos teóricos e metodológicos da 

comunicação, relacionando-os sempre com o pensar e o fazer 

jornalístico; 

 desenvolver o aluno de forma a capacitá-lo a agir em condições 

de produção, ritmo e periodicidade similares às que se encontram no 

cotidiano da profissão; 
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 investir na formação sociocultural e política do estudante com a 

expectativa de que venha a aplicar este conhecimento na atividade 

jornalística; 

 ministrar ensinamentos sobre as novas tecnologias 

especificamente no que concerne a sua aplicação à linguagem 

jornalística; 

 desenvolver a capacidade de reflexão do aluno e sua 

competência crítica para analisar os padrões e práticas vigentes no 

Jornalismo; 

 criar condições para que o aluno exercite sua capacidade criativa 

no sentido de experimentar novas linguagens e produtos de 

comunicação e se adaptar a diferentes situações de trabalho ou 

atuação; 

 promover sistematicamente a reflexão acerca da postura ética, 

social e profissional. 

Assim organizado, os conteúdos básicos são caracterizadores da 

formação geral da área e devem ser previstos nas especificações curriculares - 

incluindo o plano geral da Comunicação e os espaços específicos da 

habilitação. Envolvem tanto conhecimentos teóricos como práticos, tanto 

reflexões como aplicações relacionadas ao campo da Comunicação e à área 

configurada pela habilitação específica. São básicos, portanto, no sentido de 

que devem atravessar a formação dos graduandos de Comunicação em todas 

as suas especialidades. Estes conhecimentos são assim categorizados: 

conteúdos teórico-conceituais; conteúdos analíticos e informativos sobre a 

atualidade; conteúdos de linguagens, técnicas e tecnologias midiáticas; 

conteúdos ético-políticos. 

Estes conteúdos devem ser referidos tanto ao campo geral da 

Comunicação, quanto à habilitação, inscrevendo-se sempre no contexto da 

sociedade contemporânea. Observa-se ainda que os quatro conjuntos de 

conhecimentos não são estanques e se inter-relacionam tanto por sua 

presença comum em problemas práticos e profissionais como nas reflexões 

teóricas sobre a área. As perspectivas críticas atravessam todas as categorias 

de conhecimentos, e ainda, o conhecimento de linguagens não se restringe a 
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suas interações com as tecnologias, mas dependem também das questões 

interpretativas, analíticas e informativas da atualidade.  

Na formulação específica destes conteúdos, o Projeto Acadêmico 

do Curso deve adotar uma decidida e consistente perspectiva humanística. As 

próprias tecnologias, com a dimensão transformadora presente na atualidade, 

devem receber tratamento que faça sua compreensão pelo estudante 

ultrapassar os aspectos utilitários e alcançar as interações entre a 

comunicação e a cultura, a política e a economia, tendo como fio condutor a 

reflexão para atuação com qualidade na área do jornalismo.  
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 Conteúdos teórico-conceituais - Visam a desenvolver 

familiaridade com um raciocínio conceitual, que permita aos alunos 

apreender e lidar rigorosamente com teorias gerais e específicas, 

inclusive acionando-as quando do processo de interpretação da 

realidade social e profissional. 

 Conteúdos analíticos e informativos sobre a atualidade - 

Objetivam propiciar aos alunos um rico estoque de informações 

sobre variados aspectos da atualidade, pois esta constitui a matéria-

prima essencial para os futuros profissionais da comunicação. Estas 

informações devem, simultaneamente, assegurar a apreensão de 

interpretações consistentes da realidade e possibilitar aos 

estudantes a realização de análises qualificadas acerca dos fatos e 

contextos culturais, políticos, econômicos e sociais. 

 Conteúdos de linguagens, técnicas e tecnologias midiáticas - 

Devem assegurar ao estudante o domínio das linguagens, das 

técnicas e tecnologias tipicamente empregadas nos processos e nas 

habilitações de comunicação, bem como assegurar uma reflexão 

rigorosa sobre suas aplicações e processos. Também devem 

possibilitar a pesquisa e a experimentação de inovações das 

linguagens, técnicas e tecnologias, visando a formação de um 

profissional versátil e em sintonia com as tendências de acelerada 

mutabilidade dos sistemas e práticas de comunicação e suas 

habilitações na contemporaneidade. 

 Conteúdos ético-políticos - devem permitir ao estudante 

posicionar-se sobre a atuação dos profissionais da comunicação, 

sobre o exercício do poder da comunicação, sobre os 

constrangimentos a que a comunicação pode ser submetida, sobre 

as repercussões sociais que ela enseja e sobre as demandas e 

necessidades da sociedade contemporânea, sempre em uma 

perspectiva de fortalecimento da idéia de cidadania, com o estímulo 

do respeito aos direitos humanos, às liberdades, à pluralidade e à 

diversidade, à justiça social e à democracia, inclusive na área da 

comunicação.  
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10. POLÍTICA DE EXTENSÃO 

 

O Curso de Comunicação Social do Campus do Cariri da 

Universidade Federal do Ceará, tendo em vista a necessidade de eixos 

fundamentais pelos quais deve se basear nas suas ações de extensão, assim 

orienta as atividades dessa dimensão universitária. 

 As ações de extensão devem estar dentro de dois grandes eixos 

temáticos: a) atividades de capacitação junto à comunidade e b) 

atividades de apoio à pesquisa. 

 Por atividades de capacitação junto à comunidade, entendam-se 

as ações que envolvam a sociedade, seja como agente, seja como 

receptora de certo conhecimento ou produto midiático, algo que tem 

como fundamento as diretrizes de confrontamento com a realidade 

local, democratização do conhecimento produzido na academia e a 

participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade. 

 As atividades de apoio à pesquisa são aquelas onde a sociedade 

é objeto de estudo, sendo examinada em alguma de suas interfaces 

com a Comunicação. Volta-se, basicamente, à aplicação de 

metodologias para estudo e captação de dados para pesquisas. 

 Cada atividade de extensão deve resultar em um artigo científico 

ou relatório de atividades para publicação e divulgação em revistas, 

encontros e eventos. 

 As atividades de extensão que sejam cursos, oficinas, seminários 

temáticos, workshops, e outras atividades de capacitação devem, 

sempre que possível, envolver o corpo discente do Curso de 

Comunicação Social desta instituição, os quais poderão atuar junto 

ao professor coordenador da atividade, de maneira a consolidar 

conhecimentos adquiridos em disciplinas ofertadas na matriz 

curricular. 

 A comissão responsável pela política de extensão do curso deve 

incluir em suas atribuições, além da coordenação e proposição dos 
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projetos de extensão, a mobilização e captação de recursos via 

edital de projeto com instituições parceiras. 

 O curso deverá propor à comunidade o mínimo de 01 projeto (ou 

evento) de extensão por semestre. 

O aluno que participar de atividades de extensão, seja como 

público beneficiado ou como apoio ao corpo docente, poderá requerer 

aproveitamento das horas dedicadas ao projeto como atividade complementar. 

 

11. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Regulamentação das Atividades Complementares do Curso de 

Comunicação Social – Jornalismo. 

A Coordenação do Curso de Comunicação Social - Jornalismo do 

campus Cariri da Universidade Federal do Ceará (UFC) em cumprimento ao 

Projeto Político Pedagógico (PPP), implantado em 2006 e à resolução nº 07 do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) de 17 de junho de 2005, 

regulamenta as Atividades Complementares em suas modalidades, cargas 

horárias e sistematização. A carga horária mínima permitida para integralização 

curricular é de 200 horas. 

As Atividades Complementares do Curso de Comunicação Social 

– Jornalismo (campus Cariri) não poderá conflitar com os horários das 

disciplinas obrigatórias, opcionais e / ou eletivas e são as seguintes: 

 

1) Atividades de Iniciação à Docência, à Pesquisa e / ou à Extensão até 96 

horas  contemplando as seguintes atividades: 

a) Programa de Monitoria Remunerada e Voluntária da Pró-Reitoria de 

Graduação: 48 horas por semestre. 

b) Programa de Iniciação Científica, com bolsa ou como voluntário, vinculado à 

Pró- Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e / ou à pesquisa de um professor, 

cadastrada em um dos departamentos acadêmicos da UFC: 48 horas por 

semestre. 
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c) Laboratório ou Grupo de Pesquisa cadastrado na Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós- Graduação: 48 horas por semestre. 

d) Núcleo, Programa e / ou Projeto de Extensão cadastrado na Pró-Reitoria de 

Extensão: 48 horas por semestre. 

2) Atividades artísticas, culturais e / ou esportivas: até 80 horas. As atividades 

que poderão constar neste item são: 

a) Participação em projetos culturais: 40 horas por semestre. 

b) Participação em atividades esportivas: 40 horas por semestre. 

3) Atividades de participação e / ou organização de eventos: até 32 horas (02 

créditos) para o conjunto de atividades. As atividades constantes neste item 

são: 

a) Participação em eventos científicos e / ou culturais. 

b) Organização de eventos científicos e / ou culturais. 

4) Atividades de iniciação profissional e / ou correlatas, acompanhadas por 

professores designados pela Coordenação do Curso, em até 64 horas (04 

créditos) e atestadas por um profissional da área, mediante preenchimento de 

um formulário padrão a ser depositado na Coordenação. 

5) Produção técnica e / ou científica: até 96 horas (06 créditos) para o conjunto 

de atividades, as quais podem ser: 

a) Publicação de artigo científico em periódico indexado, livro e / ou anais de 

congresso ou evento assemelhado (simpósio, seminário, encontro): 48 horas 

para cada artigo. 

b) Apresentação de trabalho acadêmico e / ou de natureza técnico-profissional 

em congresso ou evento assemelhado (simpósio, encontro, seminário), 

contemplando comunicação e painel: 32 horas para cada trabalho. 

6) Vivências ou experiências de gestão: até 48 horas para o conjunto de 

atividades, as quais podem ser as que se seguem: 

a) Representação estudantil nas instâncias da UFC, tais como CEPE e 

Conselho Universitário (CONSUNI): 48 horas por dois semestres. 
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b) Participação na gestão do Diretório Acadêmico (DA) e / ou Diretório Central 

dos Estudantes (DCE): 48 horas por dois semestres. 

c) Participação na gestão de entidades vinculadas à área da Comunicação, a 

exemplo de: Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Ceará, 

Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), Associação Cearense de 

Imprensa (ACI), Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação 

(ENECOS): 48 horas por dois semestres. 

7) Grupos de Estudos: até 48 horas para o conjunto de atividades, que poderão 

serás seguintes: 

Participação em grupos de estudo, sob a responsabilidade de um professor e 

vinculado a um dos departamentos acadêmicos da UFC: 24 horas por 

semestre. 

8) Participação em curso de línguas: 24 horas por semestre, não podendo 

contabilizar mais do que 96 horas. 

Fica estabelecido que, em conformidade com o artigo 7º da 

resolução nº 7 do CEPE, as Atividades Complementares poderão ser 

realizadas pelos estudantes a partir do primeiro semestre, exceto as referentes 

ao Projeto Recém-Ingresso da Pró-Reitoria de Graduação, devendo ser 

integralizadas até sessenta (60) dias antes da conclusão do Curso. 

Para efeito do cômputo no histórico escolar do estudante, a 

análise das Atividades Complementares ocorrerá em duas etapas: a primeira 

ao final dos dois (02) primeiros anos do curso e a segunda, no último semestre, 

até sessenta (60) dias antes da conclusão do curso. A análise será feita por 

comissão de cinco (05) professores instituída pela Coordenação, incluindo o 

próprio coordenador, e com a participação de três (03) estudantes 

regularmente matriculados do Curso de Comunicação Social - Jornalismo. 

 

12. ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Regulamentação das Atividades de Estágio no Curso de Comunicação Social 

 A Coordenação do Curso de Comunicação Social/Jornalismo da Universidade 

Federal do Ceará – Campus do Cariri, em cumprimento da lei 11.788 de 25 de 
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setembro de 2008 e da resolução nº 32 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CEPE) de 30 de outubro de 2009, regulamenta as atividades de 

estágio supervisionado obrigatório e não-obrigatório para os estudantes 

regularmente matriculados no Curso.  

Art. 1° - Estágio em Comunicação Social é ato educativo escolar – 

supervisionado diretamente por um jornalista (graduado em Comunicação 

Social) e por um professor do curso – desenvolvido no ambiente de trabalho, 

que visa à preparação profissional dos estudantes de Comunicação que 

regularmente matriculados na Universidade Federal do Ceará – Campus do 

Cariri. 

Art. 2° - O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório:  

§ 1° - Estágio obrigatório acontece no sétimo semestre, com a carga horária de 

96 horas semestrais e é requisito para a aprovação e a obtenção de diploma.  

§ 2º - Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido a partir do quinto semestre 

como atividade opcional do estudante, acrescida à carga horária regular e 

obrigatória do currículo escolar.   

Art. 3º - Serão considerados estágios em comunicação atividades profissionais 

realizadas nas áreas de assessoria de imprensa/comunicação, redação de 

jornal impresso, redação de rádio, redação de televisão, redação de portais e 

atividades fotográficas. O estágio pode ocorrer em empresas privadas, 

associações da sociedade civil e órgãos públicos. 

Art. 4º - As atividades de extensão desenvolvidas pelos estudantes poderão ser 

equiparadas ao estágio, desde que a atividade seja diretamente relacionada à 

uma das áreas citadas no Art. 3º. O estudante que optar por estagiar em um 

projeto de extensão ficará submetido às obrigações da Lei 11.788. 

Art. 5º - Os estágios não-obrigatórios poderão ser aproveitados como 

Atividades Complementares em até 64h (vide regulamentação de Atividades 

Complementares).  

Art. 6º - Será instituída anualmente uma Coordenadoria do Estágio composta 

por três professores do curso que ficará responsável por acompanhar e avaliar 

o desempenho dos estudantes, assim como elaborar, em conjunto, o plano de 
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atividades do estagiário a ser desenvolvido na área escolhida. A coordenadoria 

também será responsável pelos casos omissos deste regulamento. 

 

13. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) é uma 

disciplina que promove o coroamento da vida universitária, momento de maior 

esforço por parte do estudante. Está localizado no oitavo semestre e tem carga 

horária de 320 horas. Existem duas modalidades de TCC. A modalidade 

Monografia e a modalidade Produto Jornalístico. 

Quando o aluno estiver no sétimo semestre deve, durante a 

disciplina de Pesquisa em Comunicação, escolher uma das modalidades e 

direcionar seu projeto e posterior orientação docente. 

 

13.1 Monografia 

Considera-se como Trabalho de Conclusão de Curso a 

Monografia que desenvolva uma reflexão teórica a partir de atividades de 

pesquisa, sua análise e procedimentos metodológicos, organizados de forma 

técnica adequada às normas de produção de um trabalho cientifico. 

A Monografia escrita e individual deverá apresentar um texto 

acabado, expressão do desenvolvimento do projeto executado, tendo seus 

elementos textuais um mínimo de 50 laudas digitadas em espaço 1,5 (um e 

meio), além de anexos, apêndices e ilustrações que eventualmente sejam 

incluídos conforme normas da ABNT. 

 

13.2 Produto Jornalístico 

Produto Jornalístico permite que o (a) aluno (a) desenvolva, de 

forma experimental, a criação de um produto jornalístico que possa contribuir 

para o amadurecimento profissional. A disciplina está relacionada ao campo da 

experimentação, mas exige rigor necessário à realização dos trabalhos, 

partindo do pressuposto de que o (a) aluno (a) esteja apto (a) a ingressar 

formalmente no mercado de trabalho. 

É premissa fundamental para o desenvolvimento do projeto, que o 

trabalho a ser desenvolvido tenha ou viabilidade comercial (mercadológica) ou 

relevância cultural. Com efeito, poderão ser desenvolvidos trabalhos para 
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criação dos seguintes produtos: livro-reportagem, revista, jornal, plano de 

comunicação de uma assessoria de comunicação, fotografia (fotojornalismo), 

documentário televisivo, grande reportagem (TV), documentário radiofônico, 

produção de programa em formato radiorevista ou produto multimídia. 

As normas gerais que regem o TCC estão em regulamento 

próprio disponíveis para os alunos e interessados. 

 

14. RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

 

A proposta de planejamento e orçamento para a expansão do 

Curso de Comunicação Social / Jornalismo da UFC na Região do Cariri tem 

como objetivo proporcionar à futura unidade de ensino e pesquisa, condições 

adequadas de pessoal e infra-estrutura, incluindo recursos didáticos, como 

explicitados a seguir. 

 

14.1 Recursos Humanos 

Para a implantação do Curso, mister se faz a contratação 

imediata de um quadro funcional que inclui professores e pessoal técnico-

administrativo, como segue: 

a) Professores com as especialidades indicadas nas unidades 

curriculares do Projeto Político pedagógico do Curso para suprir as disciplinas 

que constituem estrutura curricular: 18 vagas; 

b) Técnicos – 09 vagas: 

 01 Cinegrafista; 

 01 editor de imagem; 

 01 editor de rádio/TV; 

 01 Técnico de fotografia; 

 01 Operador de áudio; 

 01 Técnico em multimídia; 

 01 Webdesigner; 

 01 Secretário (a) do curso de comunicação. 

 01 Assistente em Administração 

 

14.2 Recursos Materiais 



23 

 

É proposta do curso de Comunicação Social da UFC a união 

entre a teoria e a prática como forma de enriquecimento da formação de seus 

alunos. O curso, além de seu material humano, deve contar com laboratórios e 

salas destinadas ao estudo e a formação dos estudantes dotados de material a 

ser utilizado durante as aulas. 

 

14.3 Laboratórios 

 

Laboratório de Fotografia e Fotojornalismo 

Os laboratórios de fotografia analógica e digital são necessários 

para a realização de trabalhos práticos nas seguintes disciplinas: Fotografia, 

Fotojornalismo e Laboratório de Fotojornalismo, bem como, para uso dos 

alunos que pretendam seus trabalhos de conclusão de curso na referida área. 

Está previsto também o uso dos laboratórios para os trabalhos do Núcleo de 

Fotografia Documental do curso. A capacidade dos espaços deverá atender as 

demandas específicas de cada área, com o montante de vinte pessoas no 

Laboratório de Fotografia Digital e grupos de seis pessoas, por vez, nas 

atividades de revelação e ampliação de fotografias, no laboratório analógico. O 

espaço ainda conta com área para o trabalho do técnico, para guarda de 

equipamentos e estúdio para retratos fotográficos. 

 

Técnico: 

 Um técnico em fotografia com conhecimentos de fotografia digital e em 

laboratório preto & branco. 

 

Laboratórios seus espaços (espaço total de 9,6 metros x 7 metros): 

 Sala do laboratório analógico com sistema para renovação de ar, medindo 

2,5 x 5 metros. 

 Sala de guarda de equipamentos, medindo 2,5 x 2 metros.  

 Laboratório de Fotografia Digital com ar condicionado, medindo 7,1 x 4 

metros. 

 Sala do técnico em fotografia com ar condicionado, medindo 3 x 7,1 metros. 

Fotografia Digital: lentes e equipamentos auxiliares: 

 Dezoito corpos de câmeras do tipo SLR reflex, digitais, com definição de 

12.2 megapixels. 
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 Dois corpos de câmeras do tipo SLR reflex, digitais, com definição de 18 

megapixels. 

 Dezoito objetivas do tipo zoom VR 18-55 mm (referência com corte em 

digitais: 27-82). 

 Seis objetivas do tipo zoom VR 55-250 mm (referência com corte em digitais: 

82-375). 

 Duas objetivas 50mm macro. 

 Duas objetivas 20mm. 

 Dois leitores Multi Formato de cartão 

 Seis tripés de tamanho médio. 

 Dois monopés. 

 Nove bolsas para transporte de equipamentos fotográficos com capacidade 

para uma objetiva, um corpo com objetiva e um flash. 

 Seis flashs TTL para as câmeras SLT reflex digitais.  

 Dois carregadores de baterias recarregáveis AA.  

 Nove bolsas para transporte de uma câmera SLR reflex Digital com objetiva. 

 

Laboratório de tratamento e análise de fotografía Digital.  

 Oito computadores.  

 Oito monitores de 22 polegadas. 

 Uma multifuncional (scanner, copiadora e impresora). 

 Um scanner. 

 Dois netbooks. 

 Dois aparelhos de multimídia data-show. 

 

Estúdio fotográfico. 

 Dois Geradores de luz (flash) 1204 watts, com tripé.  

 Gerador de luz (flash) 2404 watts, com tripé.  

 Duas Sombrinhas Rebatedoras Brancas com 91,5cm 

 Refletor Snoot - concentrador de luz. 

 Fundo fotográfico infinito móvel 2,5 x 3 metros. 

 Difusor de luz Hazy Light 70 X 70cm com base. 

 Dois rebatedores circular. 
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Fotografia analógica (filme de rolo).  

 Seis câmeras reflex para filmes 35 mm, analógicas. 

 Quatro objetivas 28 mm (grande angular) para câmaras reflex analógicas. 

 Seis objetivas 50 mm (normal) para câmaras reflex analógicas. 

 

Material de laboratório para revelação em preto e branco: 

Mesa seca (ampliação e revelação).  

 Quatro ampliadores fotográficos para ampliação em preto e branco. 

 Quatro objetivas 50 mm para os ampliadores fotográficos. 

 Quatro lanternas de segurança. 

 Quatro temporazidores (timer) para revelação em preto e branco.   

 Quatro jogos de filtros multigrade para revelação em preto e branco. 

 Duas bolsas para troca de filme em preto e branco. 

 Dez clips para secagem de filmes em preto e branco. 

 Dois rebobinadores de filmes de 35 milímetros. 

 Quatro marginadores no tamanho 36 x 41 centímetros. 

 Quatro visores de negativo. 

 Dois negatoscopio. 

Mesa úmida (ampliação e revelação). 

 Quatro tanques duplos para revelação de filmes em preto e branco. 

 Oito garrafas graduadas e escuras, capacidade para 2 litros de químicas. 

 Três termômetros para laboratório fotográfico. 

 Seis bandejas brancas 30 x 40 cent. para ampliação de fotografias em preto 

e branco. 

 Seis bandejas brancas 24 x 30 cent. para ampliação de fotografias em preto 

e branco. 

 Doze pinças para uso na revelação de fotografias. 

 Três sifões para lavagem das fotografías. 

 

Mobiliario:  

 Nove mesas para computadores.  

 Vinte e duas cadeiras.  

 Dois armários de aço para guarda de equipamentos. 

 Mural para recados e lembretes. 
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Laboratório de Jornalismo Impresso 

O Laboratório de Jornalismo Impresso será principalmente usado 

para ministrar as disciplinas Jornalismo Impresso I, Jornalismo II, Laboratório 

de Jornalismo Impresso e Design de Notícias, bem como pelos alunos que 

queiram desenvolver trabalhos de conclusão de curso na área, tais como livro-

reportagem, revista ou jornal. Trata-se de um espaço que permitirá ainda 

pesquisas de áreas diversas nos meios digitais. A proposta é de que cada 

máquina seja ocupada por, no máximo, dois alunos. O espaço também pode 

ser usado pelos alunos para a leitura de jornais, revistas e periódicos. 

Equipamentos:  

 Trinta computadores com monitores, estabilizadores, e sistema operacional 

Windows. 

Mobiliario:  

 Quinze mesas para dois computadores cada.  

 Trinta e uma cadeiras secreatárias.  

 Dois armários de aço para guarda de equipamentos. 

 Mural para recados e lembretes. 

 

Laboratorio de Multimídia 

O laboratório de Multimídia utilizado pelos alunos no 

desenvolvimento das atividades nas disciplinas de Jornalismo Digital e 

Laboratório de Multimídia. Será também espaço para o desenvolvimento de 

trabalhos individuais e em grupo que impliquem as convergências midiáticas. O 

espaço deve ter capacidade para equipes de alunos com grupos de quinze 

pessoas. 

Técnico: 

 Um técnico em multimídia com conhecimentos de programas voltados a 

projetos relacionados em jornalismo digital e manutenção de sites e portais.  

 

Laboratório e seu espaço: 

 Sala com ar-refrigerado e boa iluminação, medindo 5 x 5 metros. 

Equipamentos: 

 Dois computadores Macintosh. 
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 Dois computadores convencionais. 

 Quatro HDs externos de 2tb. 

 Quatro aparelhos de Smartphone. 

 Quatro Tablets. 

 Quatro netbooks. 

 Um projetor multimídia (datashow). 

 Uma tela de projeção medindo 2 x 2. 

Mobiliario:  

 Quatro mesas para computadores.  

 Dezesseis cadeiras.  

 Um armário de aço para guarda de equipamentos. 

 Mural para recados e lembretes. 

 

Laboratório de Radiojornalismo 

O laboratório de Radiojornalismo da UFC Cariri é composto por 

três ambientes interligados: estúdio de gravação com capacidade para dez 

pessoas, estúdio de transmissão com capacidade para seis pessoas e ilha de 

edição com capacidade para 25 pessoas.  Tais espaços devem atender de 

maneira adequada às necessidades do curso de Jornalismo, no que diz 

respeito às produções das disciplinas de Radiojornalismo I, Radiojornalismo II e 

Laboratório de Radiojornalismo. O uso do laboratório de rádio deve priorizar as 

atividades dos alunos matriculados nas disciplinas supracitadas, porém, o 

espaço está disponível ao curso para outras disciplinas, desde que 

previamente agendadas. Produções relativas a projetos de extensão e 

trabalhos de conclusão de curso também podem ser realizadas nesse espaço. 

As peças e/ou programas gravados e/ou transmitidos no laboratório de rádio 

incluem todos os gêneros do veículo rádio, preferencialmente os pertencentes 

ao radiojornalismo. 

 

Equipamentos  

 Um sistema de gravação não-linear. 

 Três computadores com nobreak de pelo menos 1200 w, fonte de 700w,  

estabilizador de 100w e monitor de 22 polegadas. 

 Três monitores ativos com potência mínima de 700 w. 

 Dez fones de ouvido profissionais.  
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 Cinco microfones dinâmicos. 

 Cinco microfones condensador cardióide. 

 Cinco suportes para microfone. 

 Cinco adaptadores para pedestal. 

 Cabos, adaptadores e conectores.  

 

Mobiliário  

 Bancada em madeira, formato meia-lua para estúdio de gravação com 

capacidade para cinco pessoas.  

 Bancada reta em madeira, formato em “L”,  para ilha de edição com 02 (dois) 

gabinetes, 02 (dois) monitores de áudio, 02 (dois)teclado e 01 (uma) mesa de 

áudio digital.  

 Bancada reta para estudio de transmissão de web rádio com 01 (um) 

gabinete, 01 (um) teclado e 02 (dois) monitores de áudio.  

 Duas cadeiras tipo diretor para os operadores na ilha de edição.  

 Cadeira tipo secretária para o operador no estúdio de transmissão de web 

radio.  

 Vinte e cinco cadeiras sem braço. 

 Três portas duplas para isolamento da ilha de edição, dos estúdios de 

gravação e transmissão. 

 Separatória em vidro de 15 mm para estúdio de gravação (aquário) Um 

projetor multimídia (datashow). 

 Três revestimentos de esponja de absorção acústica (sonex) para todos os 

ambientes. 

 

Laboratório de Telejornalismo 

O Laboratório TV contará com equipamentos para realização de 

programas como documentários, programas, debates etc. As aulas práticas 

das disciplinas de Telejornalismo I, Telejornalismo II e Laboratório de 

telejornalismo ocorrerão nesse espaço. No Laboratório discorrerão os 

conteúdos programáticos das disciplinas, apoio aos trabalhos dos corpos 

discentes e docentes, além de edição e produção de peças jornalísticas que 

venham a atender a comunidade em geral. 

Equipamentos: 

 Dez câmaras digitais Mini DV. 
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 Dois computadores com capacidade para edição de imagem, com monitores 

de 20 polegadas. 

 Dois HDs externos de 1tb. 

 Um sistema de edição não linear – Screnplay com HD excedente de 9g.  

 Dois monitores de vídeo em cores. 

 Um CD player duplo. 

 Dois minidisk deck. 

 Dois microfones. 

 Dois fones de ouvido. 

 Um distribuidor de fone e áudio. 

 Transcodificadores de sistema de cores 

 Suportes para microfone. 

 Três pedestais girafas. 

 Um processador de efeitos Dvm3. 

 Um gerador de caracteres. 

 Uma TV LCD de 20 polegadas. 

 Seis baterias para mini Dv.  

 Três tripés para câmara filmadora de três estágios.  

 Quatro kits de Microfones sem-fio. 

 Um microfone condensador. 

 Uma mesa de áudio de 4 canais. 

 Dois microfones condensadores.  

 Dois Refletores Fresnéis 1000w C/ Barndoor 

 Dois Softs de tecido 1600 c/ Barndoor 

 Mini-light c/ Barndoor e porta gelatina. 

 Dois refletores de luz fria c/ 4 lâmpadas e colméia.  

 Refletor de luz fria c/ 2 lâmpadas e colméia. 

 Cinco garras “C”. 

 

  Mobiliário:  

 Quatro mesas para computadores e equipamentos de edição.  

 Seis cadeiras.  

 Um armário de aço para guarda de equipamentos. 

 Mural para recados e lembretes. 
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15. INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR / ESTRUTURA 

CURRICULAR 

 

O currículo do Curso de Comunicação Social e o campo de 

atuação profissional foi reformatado considerando orientações advindas de 

encontros locais e regionais que tratam de formação, resultantes de discussões 

ampliadas pelos fóruns realizados em diversos estados brasileiros, inclusive no 

Mercosul, definidores do perfil profissional do Jornalista e de princípios 

orientadores e capazes de garantir a integração do fazer jornalístico em cada 

uma dessas instâncias. 

 

UNIDADES CURRICULARES DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL / 

JORNALISMO 

QUADRO 1 – DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

Códigos 
Das 

Disciplinas 

DISCIPLINAS DO 1° 
PERÍODO 

CARGA 
HORÁRIA/ 
CRÉDITOS 

Pré-Requisitos Caráter 

CSJ001 
Comunicação em Língua 

Portuguesa 
64 h/a  Teórica 

 
Metodologia do Trabalho 

Científico 
64 h/a  Teórica 

 Introdução ao Jornalismo 64 h/a  Teórica 

 Filosofia 64 h/a  Teórica 

 Sociologia 64 h/a  Teórica 

 TOTAL 320 horas   

Códigos 
das 

disciplinas 

DISCIPLINAS DO 2° 
PERÍODO 

CARGA 
HORÁRIA 

PRÉ – 
REQUISITOS 

Caráter 

CSJ007 Psicologia e Comunicação 64 h/ a  Teórica 

CSJ008 Teorias da Comunicação I 64 h/a  Teórica 

 Estética e Comunicação 64 h/a  Teórica 

 Cultura Brasileira 64 h/a  Teórica 

 Comunicação e Política 64 h/a  Teórica 

 TOTAL 320 horas   
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Códigos 
das 

disciplinas 

DISCIPLINAS DO 3° 
PERÍODO 

CARGA 
HORÁRIA 

PRÉ – 
REQUISITOS 

Caráter 

CSJ012 Teorias da Comunicação II 64 h/ a 
Teorias da 

Comunicação I 
Teórica 

CSJ026 Semiótica 64 h/ a  Teórica 

 
Comunicação e Cultura 

Popular 
64 h/ a  Teórica 

 Fotografia 64 h/ a  Teórica 

CSJ019 Jornalismo Impresso I 64 h/ a 
Introdução ao 

Jornalismo 
Teórico-prática 

 TOTAL 320 horas   

Códigos 
das 

disciplinas 

DISCIPLINAS DO 4° 
PERÍODO 

CARGA 
HORÁRIA 

PRÉ-
REQUISITOS 

Caráter 

CSJ017 Radiojornalismo I 64 h/ a 
Introdução ao 

Jornalismo 
Teórico-prática 

CSJ 018 Telejornalismo I 64 h/ a 
Introdução ao 

Jornalismo 
Teórico-prática 

CSJ 024 Jornalismo Impresso II 64 h/ a 
Jornalismo 
Impresso I 

Teórico-prática 

CSJ 020 Cibercultura 64 h/ a 
Teorias da 

Comunicação II 
Teórica 

CSJ015 Fotojornalismo 64 h/ a 
Introdução ao 
Jornalismo/ 
Fotografia 

Teórico-prática 

 TOTAL 320 horas   

Códigos 
das 

disciplinas 

DISCIPLINAS DO 5° 
PERÍODO 

CARGA 
HORÁRIA 

PRÉ-
REQUISITOS 

Caráter 

CSJ 022 Radiojornalismo II 64 h/a Radiojornalismo I Teórico-prática 

CSJ 023 Telejornalismo II 64 h/a Telejornalismo I Teórico-prática 

 Design de notícias 64 h/a 
Jornalismo 
Impresso I 

Teórico-prática 

CSJ 025 Jornalismo na Internet 64 h/a Cibercultura Teórico-prática 

 Comunicação Integrada 64 h/a  Teórico-prática 

 TOTAL 320 horas   

Códigos 
das 

disciplinas 

DISCIPLINAS DO 6° 
PERÍODO 

CARGA 
HORÁRIA 

PRÉ-
REQUISITOS 

Caráter 
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CSJ 028 
Laboratório de 

Radiojornalismo 
128 h/a Radiojornalismo II Teórico-prática 

CSJ 029 
Laboratório de 
Telejornalismo 

128 h/a Telejornalismo II Teórico-prática 

CSJ 030 
Laboratório de Jornalismo 

Impresso 
128 h/a 

Jornalismo 
Impresso II 

Teórico-prática 

 
Laboratório de Jornalismo 

Multimídia 
128 h/a 

Jornalismo na 
Internet 

Teórico-prática 

 
Laboratório de 
Fotojornalismo 

128 h/a Fotojornalismo Teórico-prática 

 Assessoria de Imprensa 64 h/a 
Comunicação 

Integrada 
Teórico-prática 

CSJ 016 Ética e Comunicação 64 h/a 
Introdução ao 

Jornalismo 
Teórica 

 TOTAL 256 horas   

Códigos 
das 

disciplinas 

DISCIPLINAS DO 7° 
PERÍODO 

CARGA 
HORÁRIA 

PRÉ-
REQUISITOS 

Caráter 

CSJ 031 Pesquisa em Comunicação 96 h/a 
Teorias da 

Comunicação II/ 
Laboratório 

Teórica 

 Comunicação e Cidadania 64 h/a  Teórico-prática 

CSJ 037 
Estágio Supervisionado em 

Jornalismo 
96 h/a   

 TOTAL 256 horas   

Códigos 
das 

disciplinas 

DISCIPLINAS DO 8º 
PERÍODO 

CARGA 
HORÁRIA 

PRÉ- 
REQUISITOS 

Caráter 

 
Trabalho de Conclusão de 

Curso 
320 h/ a 

Pesquisa em 
Comunicação 

 

 TOTAL 320 horas   

TOTAL DE 
CRÉDITOS 
OBRIGAT

ÓRIOS 

 
152 

 
2432 
horas 

  

 

QUADRO 2 – DISCIPLINAS OPCIONAIS 

Códigos 
das 

disciplinas 
DISCIPLINAS OPCIONAIS 

CARGA 
HORÁRIA 

PRÉ-
REQUISITOS 

Caráter 

 
Antropologia e 
Comunicação 

64h   

 
Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) 
64h   
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 Jornalismo de Cordel 64h   

 Jornalismo e Literatura 64h   

 Jornalismo Sindical 32h   

 Cultura e Mídia 64h   

 
História dos meios de 

comunicação de massa 
64h   

 Comunicação e Educação 64h   

 
Narrativas midiáticas 

digitais 
64h   

 Introdução à Comunicação 64h   

 Informática e Comunicação 64h   

 História da Arte 64h   

 Cinema Brasileiro 64h   

 
Análise do Texto e do 
Discurso Jornalísticos 

32h   

 Comunicação e Cidade 64h   

 
História do Jornalismo 

Cearense 
64h   

 Produção Gráfica 64h   

 
Tópicos em convergência 

nas mídias digitais 
64h   

 Jornalismo Científico 64h   

 
Psicologia e dinâmica dos 

grupos 
64h   

 Fotografia e Memória 64h   

 Jornalismo Cultural 64h   

 

A integralização curricular segue as Diretrizes Curriculares para 

os cursos de graduação em Comunicação Social, com a habilitação em 

Jornalismo, cujo mínimo está em 2700 horas de carga horária. 

Ressalte-se aqui que o curso de Comunicação Social – 

Jornalismo da UFC no seu Campus Cariri foi criado a partir do Projeto de 

reestruturação e expansão das Universidades Federais, o REUNI. O projeto 
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prevê a ampliação da oferta em Educação Superior sistematizada em algumas 

premissas básicas. São elas: a criação de novas vagas de ingresso, 

especialmente cursos noturnos; a redução de taxas de evasão e a ocupação 

de vagas ociosas. 

A presente matriz está organizada a partir do reconhecimento 

dessas premissas e da idéia de formação com qualidade em Comunicação 

Social e Jornalismo, pois há: 

 Equilíbrio na distribuição das disciplinas, considerando as 

dimensões de formação específica e geral; 

 Criação e manutenção de „zonas de formação‟, contemplando 

Rádio, TV, Mídias digitais, Impresso, Assessoria, Fotografia; 

 Possibilidade de o aluno escolher a realização da disciplina de 

Laboratório que mais se ajustar a sua formação (Rádio, TV, 

Multimídia, Impresso ou Fotografia) 

 Amplo rol de disciplinas optativas; 

 Oferta integral dos períodos em turno noturno (inclusive 

disciplinas optativas), possibilitando que o estudante trabalhador 

possa dar continuidade a seus estudos sem interferir no seu tempo 

de permanência na Instituição. 

Esta integralização curricular também contempla o incentivo ao 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, a ser empreendida pelo corpo 

discente sob a orientação de membros do corpo docente, com a finalidade de 

despertar nos alunos, o senso investigativo, necessário à busca e à conquista 

de novos saberes, de forma a propiciar-lhes a conquista de competências para 

a atualização de conhecimentos. 

 

15.1 Disciplinas Livres 

O projeto pedagógico do curso de Comunicação Social 

(Jornalismo) prevê além das disciplinas obrigatórias e optativas que o aluno 

possa realizar disciplinas livres para a sua integralização curricular. As 

disciplinas livres são de livre escolha do aluno dentro do rol da oferta de outros 

cursos de graduação da Universidade Federal do Ceará.  

As disciplinas livres podem ser solicitadas a qualquer momento da 

graduação e dá a oportunidade ao aluno de dialogar e transitar em outras 
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áreas do conhecimento em interface com a Comunicação não contempladas de 

forma regular na matriz curricular do curso. 

O aluno deverá cursar oito (8) créditos de disciplinas livres, 

equivalente a 128 (cento e vinte oito) horas-aula, que serão integralizadas 

dentro da carga horária mínima total da formação do bacharel em 

Comunicação Social (Jornalismo). 

 

15.2 Educação à distância 

O projeto pedagógico permite que até 20% da carga horária total 

das disciplinas do curso possa ser realizada através da modalidade de 

educação à distância, favorecendo práticas pedagógicas não-presenciais e 

agregando o uso de tecnologias de informação. Fica estabelecida a 

possibilidade da oferta de disciplinas não-presenciais ou semi-presenciais. 

O curso de Comunicação Social vai recorrer sempre que 

necessário ao Instituto UFC Virtual para o estabelecimento de parcerias, 

projetos, assessoria e ações na área de educação à distância. 

 

QUADRO 3 – Síntese da carga horária do Curso de Bacharelado – 

Comunicação Social / Jornalismo. 

A carga horária mínima dos diversos componentes curriculares e atividades 
didático-pedagógicas para a integralização curricular necessária à formação 
do bacharel em Comunicação Social/Jornalismo, compreende um total de 
2.984 horas distribuídas da seguinte forma: 
 
Disciplinas Obrigatórias: 126 créditos = 2016 horas 
Disciplinas Optativas: 14 créditos = 224 horas 
Atividades Complementares: 12,5 créditos = 200 horas 
Disciplinas Livres: 8 créditos = 128 horas 
Estágio Supervisionado: 6 créditos = 96 horas 
Trab. Conclusão de Curso (Monografia ou Produto Jornalístico): 20 
créditos = 320 horas  
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QUADRO 4 – INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL / JORNALISMO 

 

1 período 2 período 3 período 4 período 5 período 6 período 7 período 8 período 

Filosofia 
64h 

Psicologia e 
Comunicação 

64h 

Jornalismo 
Impresso I 

64h 

Jornalismo 
Impresso II 

64h 

Design de 
notícias 

64h 

Laboratório 
Impresso/ 

Telejornalismo
/ 

Multimídia/ 
Rádio/ 

Fotografia 
128h* 

Estágio 
supervisionado 
em Jornalismo 

96h 

Trabalho de 
Conclusão de 

Curso 
320h 

Sociologia 
64h 

Estética e 
comunicação 

64h 

Semiótica 
64h 

Telejornalismo 
I 

64h 

Telejornalismo 
II 

64h 

Ética na 
Comunicação 

64h 

Pesquisa em 
comunicação 

96h 

Optativa IV 
32h 

Comunicação 
em Língua 

Portuguesa I 
64h 

Cultura 
brasileira 

64h 

Comunicação 
e cultura 
popular 

64h 

Radiojornalism
o I 

64h 

Radiojornalism
o II 
64h 

Assessoria de 
imprensa 

64h 

Optativa II 
64h 

 

Introdução ao 
jornalismo 

64h 

Teorias da 
Comunicação 

I 
64h 

Teorias da 
Comunicação 

II 
64h 

Cibercultura 
64h 

Jornalismo na 
Internet 

64h 

Optativa I 
64h 

Optativa III 
64h 

 

Metodologia do 
Trabalho 
Científico 

64h 

Comunicação 
e política 

64h 

Fotografia 
64h 

Fotojornalismo 
64h 

Comunicação 
integrada 

64h 
 

Comunicação 
e cidadania 

64h 
 

Disciplinas Optativas – 224 Horas 

Disciplinas Livres – 128 Horas 

Atividades Complementares – 200 Horas 

* O aluno deve cursar uma disciplina de Laboratório para composição de carga horária obrigatória 
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15.3 Ementa das Disciplinas Obrigatórias 

 

Assessoria de Imprensa 

Influência dos veículos de comunicação na gestão das organizações. O 

jornalista trabalhando como fonte. Das assessorias de imprensa ao bureau de 

comunicação. Releases, house organs e outras ferramentas de assessoria de 

imprensa. 

 

Comunicação em Língua Portuguesa 

Estudo da estrutura da língua portuguesa através de leitura de textos. Estrutura 

gramatical. Correção gramatical de textos. 

 

Comunicação integrada 

A sociedade e as organizações. Cultura Organizacional. Identidade e imagem 

institucional. Constituição da comunicação integrada. Planejamento da 

comunicação institucional. Gestão da comunicação nas crises. 

 

Comunicação e Política 

Comunicação em sociedades de massa e processos políticos. Comunicação e 

democracia. A esfera pública. O conceito de opinião pública. Cenário de 

Representação da Política, agendamento e espetacularização dos processos 

políticos. O marketing político como elemento de construção de opinião pública 

eleitoral. Discurso político. Jornalismo Político. 

 

Comunicação e Cultura Popular 

Estudo da cultura popular e das principais manifestações artísticas da região. A 

interface entre a comunicação e a cultura popular 

 

Comunicação e Cidadania 

A comunicação comunitária com base na organização de segmentos sociais. 

Os movimentos sociais e suas formas de comunicação. História e prática do 

sindicalismo no Brasil. Comunicação para o Terceiro Setor – fundamentos e 

práticas. 

 

Cibercultura 
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Compreensão e estudo da cibercultura. O ciberespaço e as novas tecnologias 

da comunicação. A convergência dos meios. A Mobilidade e a comunicação em 

rede. Socialidade e sociabilidade em redes digitais (redes sociais, cooperação 

e participação). O papel das mídias no ciberespaço. O jornalismo como produto 

cultural das mídias digitais. Aspectos filosóficos da cibercultura. Análise dos 

diversos aspectos da cibercultura (cidade, arte, corpo, sociabilidade, política, 

interatividade, redes sociais, economia, trabalho). 

 

Cultura Brasileira 

Estudo da cultura brasileira a partir da revisão dos autores clássicos da 

Antropologia brasileira. História da cultura nacional. Cultura popular caririense.  

 

Design de notícias 

Estudo da programação visual de veículos de comunicação impresso e online. 

Estudos dos processos de diagramação. História da evolução dos projetos 

gráfico-visuais do jornalismo brasileiro.  

 

Ética na comunicação 

Estudo da ética aplicada à atividade jornalística. Estudo do ordenamento 

jurídico brasileiro em questões relacionadas ao jornalismo.  

 

Estética e Comunicação 

Os fenômenos estéticos e a comunicação. As transformações da obra de arte 

em função da reprodutibilidade técnica. Os desdobramentos da arte a partir das 

vanguardas estéticas até os nossos dias. A „crise da arte‟ contemporânea e a 

relação entre arte e comunicação na sociedade informacional. 

 

Estágio supervisionado em Jornalismo 

Atividades profissionais realizadas com supervisão em empresas privadas, 

organizações da sociedade civil ou órgãos públicos nas áreas de: assessoria 

de imprensa/comunicação, redação de jornal impresso, redação de rádio, 

redação de televisão, redação de portais/sites e atividades fotográficas. 

 

Fotografia 
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História da fotografia e seus usos e funções na sociedade. A máquina 

fotográfica e seu funcionamento. O laboratório: a revelação e a cópia. A luz e 

os conceitos básicos. A iluminação artificial (flash e luz contínua). Abertura, 

velocidade e tipos de objetivas. A migração para a era digital. A fotografia e 

suas várias aplicações. As formas de leitura e interpretação das imagens 

fotográficas. 

 

Fotojornalismo 

História do fotojornalismo – século XX. A fotografia jornalística no Brasil. Uma 

distinção: a fotografia documental e a fotografia como documento. Processos 

fotográficos e trabalho editorial no jornalismo. A era digital e os novos 

paradigmas na fotografia jornalística. A escolha do objeto e o desenvolvimento 

de do discurso fotográfico. Desenvolvimento de ensaios fotográficos. Análise 

crítica do material fotojornalista. 

 

Filosofia 

Análise dos grandes sistemas de idéias, com ênfase nas principais correntes 

de pensamento do mundo contemporâneo ocidental. Construção de elementos 

filosóficos para a análise da comunicação. 

 

Introdução ao Jornalismo 

Definição de jornalismo. Função social do jornalismo, o conceito de notícia, o 

processo de produção da notícia. Fundamentos epistemológicos para uma 

teoria do jornalismo. 

 

Jornalismo Impresso I 

Entrevista e reportagem. Pauta e fontes de informação. Estilos de entrevista e 

técnicas de reportagem. Jornalismo Interpretativo. 

 

Jornalismo Impresso II 

Estudo da opinião no jornalismo. Os gêneros jornalísticos na tradição ibero-

latino-americana. Os gêneros opinativos no jornalismo brasileiro.  

 

Jornalismo na internet 
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Histórico e desenvolvimento da Internet e do Jornalismo na Internet. Hipertexto, 

multimídia e hipermídia. Mapeamento, na Região do Cariri, da mídia na web. 

Linguagem hipertextual. Convergência de mídias. Narrativas digitais. 

Interatividade. Narrativas Transmidiáticas. Roteiros para mídias digitais. 

Jornalismo em redes sociais. Integração entre redes sociais e portais de 

notícias. Construção e manutenção de blog. Produção audiovisual em sites na 

web. YouTube. Produção radiofônica (podcasts, streaming). Produção textual – 

técnicas de redação em ambientes digitais. Jornalismo Digital em Bases de 

Dados. Prática no software gerenciador e de produção de notícias específico 

para a disciplina. 

 

Laboratório de jornalismo digital 

Mapeamento das inovações e novidades em mídias digitais e sua aplicação ao 

jornalismo. Prática do roteiros em hipermídia. Manutenção de blogs e de perfis 

em redes sociais. Prática em ferramenta de software para edição e 

gerenciamento de notícias no portal da disciplina na web. Prática no portal de 

notícias da UFC Cariri. Produção/edição de conteúdo audiovisual em sites na 

web. YouTube. Produção/edição de áudio digital (podcasts, streaming). 

Produção textual – técnicas de redação em ambientes digitais. Reportagem 

hipermídia. 

 

Laboratório de telejornalismo 

Jornalismo eletrônico ao vivo. Formatos de programas jornalísticos na 

televisão. Talkshows. Entrevista em estúdio. Jornalismo especializado na TV. 

Programas temáticos. A grande reportagem. Documentário jornalístico. 

Produção e edição de telejornais. 

 

Laboratório de fotojornalismo 

Planejamento e produção dos produtos fotojornalísticos. Acompanhamento de 

trabalhos individuais, recepção de material. Edição de imagens. Construção de 

slides show para a web. 

 

Laboratório de radiojornalismo 

Planejamento, produção e edição de programa radiojornalístico. 
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Laboratório de jornalismo impresso 

Planejamento, prática e edição de produto jornalístico impresso. Discussões 

sobre as opções e alternativas de elaboração do texto jornalístico, associado à 

fotografia e à edição e diagramação. 

 

Metodologia do Trabalho Científico 

Abordagem dos principais pressupostos teóricos para utilização dos 

procedimentos e técnicas da investigação documental com vistas à elaboração 

de trabalhos científicos, oferecendo subsídios básicos que orientem o aluno na 

elaboração de textos técnicos e científicos. Etapas da pesquisa documental: 

escolha e estudo do tema de pesquisa, delimitação temática com vista ao 

levantamento das fontes de informação, técnicas para seleção, acesso, 

análise, esquematização e fichamento de textos para a elaboração de revisão 

de literatura. Tipologia de documentos técnico-científicos. Estrutura de 

trabalhos técnico-científicos:monografia, TCC, dissertação, TSE, relatório, 

coletânea, publicações seriadas e periódicas, publicações de referenciais, 

resumo, recensão, resenha. Memorial e currículo. 

 

Psicologia e Comunicação 

As correntes da Psicologia. Aspectos psicológicos da percepção e da 

expressão. Os meios de comunicação de massa e a Psicologia das massas. 

Relação entre mídia, cultura e psicologia na contemporaneidade. Sujeito e 

receptor na comunicação contemporânea. A psicologia e o processo de 

consumo. Estudo de temas cruciais em Psicologia na contemporaneidade. 

 

Radiojornalismo I 

História do Rádio no Brasil: emissoras de Rádio AM e FM. Ética no 

radiojornalismo. Rádio na Internet. Características do rádio. Elementos da 

linguagem radiofônica. Redação Jornalística. Princípios e técnicas de locução 

radiofônica. Gêneros e formatos do rádio.  Entrevistas radiofônicas. 

Reportagem radiofônica. Produção e edição de noticiários. 

 

Radiojornalismo II 

Produção, edição, pós-produção de radiojornal. Radioteatro. Radiorevista. 

Documentário. 
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Semiótica 

Semiótica conceito. O lugar da semiótica. O que é signo. Tipos de signos. 

Primeiridade, Secundidade, Terceiridade. Paradigma e sintagma, Eixos de 

Linguagem. Funções de Linguagem. A conotação, denotação. Polifonia, 

dialogismo. Semiótica da cultura. 

 

Sociologia 

Articulação entre ciências humanas e da comunicação. Análise sociológicas da 

relação meios de comunicação e sociedade. Reflexão crítica das teorias da 

comunicação sobre o papel dos meios de comunicação de massa.A relação 

destes meios com os diferentes públicos: conceitos de classe, etnia, relação de 

gênero e faixa etária.Análise de conteúdo dos produtos mediáticos na formação 

social contemporânea. 

 

Teorias da Comunicação I 

Delimitações do objeto e campo da comunicação. Diferenças entre 

comunicação e comunicação midiatizada. A Sociedade de massas. 

Compreensão de diferentes correntes da teoria da comunicação: a) Os estudos 

norte-americanos e a perspectiva funcionalista; b) A teoria crítica da Escola de 

Frankfurt; c) A sociedade do espetáculo. 

 

Teorias da Comunicação II 

Teorias que fundamentam os Estudos Culturais. Estudos Culturais ingleses. 

Estudos Culturais na América Latina. O Brasil e a cultura de massas. 

Globalização da informação e as relações entre o local e o global na cultura 

contemporânea. A comunicação regional. O receptor e os produtos midiáticos. 

Estudo da Comunicação a partir dos efeitos das Novas Tecnologias, 

principalmente a Internet, no contexto da sociedade informacional. Surgimento 

e consolidação da Cibercultura. 

 

Telejornalismo I 

Noções de estúdio de TV e utilização de equipamentos.   Entrevista em TV, 

roteiro e texto televisivo. 
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Telejornalismo II 

Redação de textos para a tv. Gravação e edição de reportagens. Apresentação 

e montagem de telejornal. Análise dos telejornais locais e nacionais. 

 

15.4 Ementa das Disciplinas Optativas 

 

Análise do Texto e do Discurso Jornalísticos 

As noções de texto e discurso. Funções da linguagem. Percurso gerativo de 

sentido. Sintaxe narrativa. Semântica narrativa. Nível discursivo. Sintaxe 

discursiva. Semântica discursiva. Conceitos de intertexto e transtextos. 

Processos de leitura. Conceito de discurso. Polifonia e heterogeneidade 

discursiva. O discurso jornalístico e o jogo de vozes no texto. Práticas de 

análise de material textual.  

 

Antropologia e Comunicação 

Apresentar a Antropologia como ciência. Entender as formas simbólicas e de 

construção de discurso nas sociedades pré-capitalistas.  Discutir as formas 

simbólicas de representação e suas implicações na vida das sociedades 

complexas. Tecer um olhar crítico que se detenha nas manifestações sociais 

contemporâneas, dando uma visão global acerca das formas de construção de 

um discurso.    

 

Libras 

Fundamentos historicoculturais da Libras e suas relações com a educação dos 

surdos. Parâmetros e traços lingüísticos da Libras. Cultura e identidades 

surdas. Alfabeto datilológico. Expressões não-manuais. Uso do espaço. 

Classificadores. Vocabulário da Libras em contextos diversos. Diálogos em 

língua de sinais. 

 

Cinema Brasileiro  

História do cinema brasileiro. Relação do cinema brasileiro com a produção 

internacional. As questões sociais, políticas, econômicas e legais em suas 

diversas fases. Produção. Distribuição e exibição. Cinema brasileiro 

contemporâneo.  
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Comunicação e educação 

Relação entre educação, comunicação e tecnologia. A prática de educação 

dialógica, proposta por Paulo Freire. Experiências no Brasil e no mundo de 

educação e comunicação. Estudos de recepção e leitura crítica dos meios de 

comunicação.   Desenvolvimento de uma experiência de campo de educação e 

comunicação. 

 

Comunicação e cidade 

Mídias urbanas. A comunicação e a circulação nas cidades. Cultura midiática e 

paisagens urbanas. Consumo cultural e mediação nas metrópoles. 

 

Cultura e Mídia 

Os elementos definidores da cultura, e a oposição natureza/cultura. Os 

pressupostos antropológicos, etnológicos e etnográficos. Invariantes ou 

universais da cultura; noções de texto cultural; de formas simbólicas; 

contribuições dos estudos do cotidiano; relação das novas tecnologias da 

comunicação e da informação com a cultura; cultura mídia e processos míticos; 

a construção simbólica de poder e a violência dos simbolos sociais; construção 

e declínio das identidades tradicionais; novas identidades ou subjetividades, 

hibridismos, sincretismos e bricolagem nas produções culturais 

contemporâneas; as novas formas de sociabilidade; novos modos de lidar com 

o corpo. 

 

Fotografia e Memória  

O surgimento da fotografia: usos, funções e papéis. O olhar europeu e as 

diferenças étnicas na fotografia. A fotografia e o crescimento das cidades na 

virada do século XIX. Fotógrafos estrangeiros e as interpretações do Brasil, 

Pierre Verger, Marcel Gautherot e Jean Manzon. Fotojornalismo: a construção 

do discurso fotográfico nos meios impressos. O final do século XX e as 

fotodocumentações. A era digital e a pluralidade de imagens. 

 

Informática e Comunicação 

Conceitos básicos. Histórico. Operação de microcomputadores. Uso de 

coletores de texto. Uso de sistemas de banco de dados. Conhecimento dos 

programas mais usados pela publicidade e propaganda. 
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Introdução à Comunicação 

Definição e características da comunicação. A comunicação e a cultura na 

contemporaneidade. As civilizações e suas respectivas tecnologias 

comunicacionais: Oralidade, Impresso, Audiovisual e Ciberespaço. 

 

História dos meios de comunicação  

Compreensão do processo de surgimento dos meios. Evolução das tecnologias 

comunicacionais e o conceito de remediação. Análise crítica das influências da 

mídia na vida moderna. A palavra impressa. O cinema e a resignificação da 

vida contemporânea. 

 

História da Arte  

Relações interdisciplinares entre a Estética e a História da Arte. Introdução à 

História da Arte. Manifestações artísticas e seus aspectos históricos. Arte como 

expressão social no momento histórico. Tendência da arte contemporânea. 

Perspectivas da arte brasileira. 

 

História do jornalismo brasileiro 

História do jornalismo brasileiro. O jornal como documento histórico. 

Desenvolvimento histórico da imprensa. Impressa e censura, Estado Novo e 

Ditadura Militar. A segunda metade do século XX e as novas mídias. 

 

História do Jornalismo Cearense  

Aspectos históricos da Imprensa no Ceará. Dos primeiros jornais aos atuais. O 

rádio e a televisão. Regulamentação da profissão de jornalista no Ceará. A 

criação e o papel do Sindicato dos Jornalistas no Ceará. A situação atual.  

 

Jornalismo Científico  

Jornalismo, ciência e tecnologia. Definições e conceitos de jornalismo 

científico. Adequação da linguagem científica ao jornalismo. Atualização da 

produção jornalística. Ciência como fonte da informação. Métodos e técnicas 

de codificação da informação científica e tecnológica. Os veículos 

especializados.  
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Jornalismo de Cordel 

Codificação: princípios. O cordel como expressão da oralidade. O acontecido 

no cordel. A escolha dos temas dos folhetos. A opção pelo fait-divers. O 

chamado jornal do sertão. 

 

Jornalismo Cultural  

Entender a cultura como um fenômeno do cotidiano e não apenas como arte. 

Buscar diálogos do jornalismo com a Antropologia. Praticar e compreender os 

diversos gêneros possíveis no jornalismo cultural. Compreender a relação entre 

estado e cultura e analisar as políticas públicas de cultura praticadas no Brasil. 

 

Jornalismo e Literatura 

Focos narrativos. Sujeito do enunciado e sujeito da enunciação. Tempo, 

espaço e sujeitos ficcionais. Características do romance-reportagem. O novo 

jornalismo. Divergências e convergências entre o jornalismo e a literatura. O 

livro-reportagem como gênero jornalístico. Perfil, biografia e memorialismo. 

 

Jornalismo Sindical 

Jornalismo em pequenos meios. Conceituação, histórico, conceitos e 

características. Estruturas de circulação e realimentação da linha editorial.  

 

Narrativas midiáticas digitais 

A escrita digital. Gêneros digitais. Plataformas de mídias digitais. Narrativas 

digitais: infografia multimídia, portais de notícia, blogs, redes sociais, TV Digital. 

Integração de conteúdos e convergência. Linguagem das mídias digitais. 

Roteirização em mídias digitais. Interatividade: desafio para roteiros em mídias 

digitais. 

 

Psicologia e dinâmica dos grupos 

Gênese e conceito de grupo. Principais elementos constituintes dos grupos. 

Grupos e papéis sociais. Compreensão e intervenção na dinâmica dos grupos. 

Técnicas e exercícios vivenciais. 

 

Produção Gráfica 
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Técnicas de produção gráfica. Utilização de processos gráficos na produção de 

material impresso. Acabamento e impressão da peça. Fases na produção 

gráfica. Adequação, criação, objetivos do produto e o processo gráfico.  

 

Tópicos em convergência nas mídias digitais 

A cultura das mídias: evolução e estágio atual. Cibercultura e Comunicação. 

Convergência midiática no jornalismo. Hipermídia e Internet como ambientes 

de convergência midiática. Interatividade no ciberespaço. A TV digital no Brasil 

e o jornalismo em HDTV. Plataformas de produção/edição/distribuição de 

notícias e a convergência no jornalismo em mídias digitais. 

 

16. AVALIAÇÃO 

 

16.1 Avaliação do processo ensino/aprendizagem  

A avaliação do rendimento escolar na UFC é feita por disciplina e, 

quando se faz necessário, na perspectiva de todo o curso, abrangendo sempre 

a assiduidade e a eficiência, ambas eliminatórias por si mesmas. A verificação 

da eficiência em cada disciplina é realizada progressivamente durante o 

período letivo e, ao final deste, de forma individual ou coletiva, utilizando 

formas e instrumentos de avaliação indicados no plano de ensino e aprovados 

pelo Colegiado do Curso. 

É assegurada ao aluno a segunda chamada das provas, desde que 

solicitada na coordenação do curso através de formulário próprio, seguindo as 

orientações gerais da UFC. 

Os resultados das verificações do rendimento são expressos em 

notas na escala de 0 (zero) a 10 (dez), com, no máximo, uma casa decimal. 

A verificação da eficiência compreenderá as avaliações 

progressivas e a avaliação final. 

Entende-se por avaliações progressivas, aquelas feitas ao longo do 

período letivo, num mínimo de duas, objetivando verificar o rendimento do 

aluno em relação ao conteúdo ministrado durante o período. 

A avaliação final é aquela feita através de uma verificação realizada 

após o cumprimento de pelo menos 90% (noventa por cento) do conteúdo 

programado para a disciplina no respectivo período letivo. 
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Na verificação da assiduidade, será aprovado o aluno que freqüentar 

75% (setenta e cinco por cento) ou mais da carga horária da disciplina, vedado 

o abono de faltas. 

Na verificação da eficiência, será aprovado por média o aluno que, 

em cada disciplina, apresentar média aritmética das notas resultantes das 

avaliações progressivas igual ou superior a 07 (sete). 

O aluno que apresentar a média de que trata o item anterior, igual ou 

superior a 04 (quatro) e inferior a 07 (sete), será submetido à avaliação final. O 

aluno que se enquadrar na situação descrita no parágrafo anterior será 

aprovado quando obtiver nota igual ou superior a 04 (quatro) na avaliação final, 

média final igual ou superior a 05 (cinco), calculada pela seguinte fórmula: 

 

MF = (NAF + NAP/n)/2 onde: MF = Média Final; 

NAF = Nota de Avaliação Final; 

NAP = Nota de Avaliação Progressiva; 

n = Número de Avaliações Progressivas. 

 

Será reprovado o aluno que não preencher as condições estipuladas 

acima. 

16.2 Avaliação do Projeto Pedagógico 

 

A avaliação permanente do projeto pedagógico do curso de 

Comunicação Social, a ser implementado com esta proposta, é importante para 

aferir o sucesso do novo currículo para o curso, como também certificar-se de 

alterações futuras que venham a melhorar este projeto, vez que o projeto 

político/pedagógico é dinâmico e deve passar por constantes avaliações. 

Os mecanismos de avaliação a serem utilizados deverão permitir 

uma avaliação institucional e uma avaliação do desempenho acadêmico - 

ensino/aprendizagem, de acordo as normas vigentes, viabilizando uma análise 

diagnóstica e formativa durante o processo de implementação do referido 

projeto. 

A efetivação de um Núcleo Docente Estruturante (NDE), aprovado 

pelo colegiado do curso tem a missão precípua de estabelecer o 

acompanhamento e atualização permanente do Projeto Político-Pedagógico. 
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16.2.1 Núcleo Docente Estruturante (NDE)  

O Núcleo Docente Estruturante é o órgão consultivo constituído 

pelo coordenador e por docentes do Curso de Comunicação Social – 

Jornalismo em regime de tempo integral ou parcial, indicados pelo Colegiado 

do curso. Esse núcleo deve corresponder a 30% (trinta por cento) do Colegiado 

e seus membros têm mandato de um ano com possibilidade de recondução. 

São atribuições do NDE: 

 Atualizar de maneira permanente o Projeto Pedagógico do curso; 

 Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular sempre que 

necessário e orientar suas modificações para aprovação no 

Colegiado de Curso; 

 Analisar e avaliar os Planos de Ensino; 

 Servir de instância consultiva para demais docentes do curso em 

temas relacionados ao Projeto Pedagógico. 

O NDE deve reunir-se de forma ordinária no mínimo duas (02) 

vezes por semestre (no início e final do período letivo) e extraordinariamente 

sempre que se faça necessário. Esses encontros devem ser convocados pelo 

presidente do Núcleo, eleito entre os seus componentes. As decisões devem 

ser tomadas por unanimidade ou maioria em votação simples com os 

presentes.   

Assim, dinamizando todo esse conjunto de elementos didáticos, 

humanos e de recursos materiais, o Curso de Graduação em Comunicação 

Social - Jornalismo - modalidade bacharelado - poderá ser aperfeiçoado 

visando alcançar os mais elevados padrões de excelência educacional e, 

conseqüentemente, da formação dos futuros profissionais da área. 


