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Este documento apresenta o Projeto Pedagógico do Curso de Comunicação Social - 

Jornalismo oferecido pela Faculdade Alves Faria. Nele estão aglutinadas todas as decisões e a 

sistemática de construção da estrutura curricular do curso, delineando-se as orientações 

estratégicas, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Comunicação Social - Jornalismo, diretrizes institucionais expressas no Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) e exigências do mercado. 

O ensino superior, em qualquer sociedade, representa um dos fatores de 

desenvolvimento econômico e é um dos pilares da educação por toda a vida dos indivíduos. Em 

síntese, é o principal instrumento da transmissão da experiência cultural e científica de qualquer 

sociedade. Além disso, devido à inovação e ao avanço tecnológico, as economias de todos os 

países exigem cada vez mais profissionais competentes, que possuam conhecimentos de nível 

superior. Isso nos apresenta a importância do ensino superior para o desenvolvimento 

econômico, bem como na preparação de indivíduos competentes para o alcance do sucesso 

profissional e pessoal. 

A Faculdade Alves Faria, uma Instituição de Ensino Superior privada comprometida 

com a qualidade dos serviços que presta à comunidade, investe continuamente no 

aprimoramento do Projeto Pedagógico de seus cursos atuais e se engaja na oferta de novos 

cursos, a partir das demandas sociais. Neste sentido, apresenta seu Projeto Pedagógico do Curso 

de Comunicação Social - Jornalismo, propondo-se a formar profissionais para lidar com o novo 

mundo empresarial, dando ênfase à tomada de decisões rápidas, ao uso de novas tecnologias, 

ao relacionamento interpessoal, tudo isso aliado ao profundo conhecimento da área específica 

e a uma ampla visão de negócios. 

A elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Comunicação Social - Jornalismo é 

fruto de uma série de esforços conjugados, envolvendo pesquisa de mercado, corpo docente da 

Instituição, segmentos da Sociedade e especialistas da área. É o documento que imprime 

direção geral ao curso, ao mesmo tempo em que destaca suas especificidades e singularidades, 

apresentando o funcionamento do curso de uma forma clara e transparente, determinando suas 

prioridades e estabelecendo estratégias de trabalho.  

O Projeto Pedagógico do Curso ora proposto se divide em dez seções, a saber: 

1. Caracterização da Instituição  

2. Caracterização do Curso 

3. Concepção do Curso 



FACULDADE ALFA – CURSO DE GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO - JORNALISMO – P. 6/112 

Gerência de Asseguração da Qualidade do Ensino 

 

4. Organização didático-pedagógica 

5. Eixos de formação e estrutura curricular 

6. Administração acadêmica 

7. Recursos humanos do Curso 

8. Estrutura física 

9. Biblioteca 

10. Planejamento econômico-financeiro 
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1 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

1.1 Breve histórico da Instituição 

A Faculdade Alves Faria (ALFA), mantida pelo Centro Educacional Alves Faria Ltda. 

(CENAF), é integrante do Grupo Empresarial José Alves, com atuação em diversos segmentos 

de mercado, sendo, em especial, concessionário da fabricação e distribuição dos produtos Coca-

Cola para os Estados de Goiás e Tocantins. 

A ALFA surge no cenário da Educação Superior como uma instituição vocacionada para 

o Mundo dos Negócios, visando suprir a crescente demanda de pessoal qualificado em gerência 

executiva, estabelecendo, como premissa principal a qualidade de ensino, tendo como referência 

as melhores escolas de Ensino Superior do País. 

A Instituição foi credenciada pela Portaria Ministerial nº. 443, de 31 de março de 2000, 

iniciando suas atividades acadêmicas, no Estado de Goiás, em agosto do mesmo ano, com base 

em dispositivo constante de seu Regimento Geral e de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei nº. 9.394/96), com fundamento legal nas Portarias de autorização do 

MEC.  

Em Goiânia, a ALFA encontra-se instalada em três unidades, oferecendo os seguintes 

cursos de Graduação: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas, Comércio Exterior, Comunicação Social - Jornalismo, Comunicação Social - 

Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia 

de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Telecomunicações. 

Sistemas de Informação, Pedagogia, Psicologia e Turismo. 

O Programa de Pós-Graduação, lato sensu, conta com a oferta de vários cursos de 

especialização e MBA nas áreas de Educação, Engenharias, Negócios, Psicologia e Tecnologia. 

O Programa de Pós-Graduação, stricto sensu, Mestrado Profissionalizante em 

Desenvolvimento Regional, foi autorizado pela Portaria nº 550, de 4 junho de 2007, e 

reconhecido pela Portaria nº. 1140, de 10 de setembro de 2008, tendo obtido conceito 3 (três) 

nas avaliações da CAPES. O conjunto de disciplinas e atividades do Programa oferece 

instrumentos para a análise dos recursos naturais e sociais e dos processos socioambientais e 

seus impactos. Proporciona ferramentas para o planejamento e gestão do território e de 

empreendimentos públicos e privados nos diferentes setores socioeconômicos. Esse 

instrumental permite ao mestrando desenvolver a sua dissertação com aplicabilidade na 
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realidade estudada, trazendo importantes contribuições para a compreensão e encaminhamento 

de soluções de questões relacionadas ao desenvolvimento regional. Oferecendo duas linhas de 

pesquisa: Análise e Políticas de Desenvolvimento Regional e Gestão Estratégica de 

Empreendimentos, o Mestrado de Desenvolvimento Regional da Faculdade ALFA tem 

conquistado reconhecimento da comunidade acadêmica pelo alto nível de preparação de seu 

Corpo Docente, pela excelência dos conteúdos das suas disciplinas e pelos projetos e pesquisas 

acadêmicas e aplicadas que vem desenvolvendo. 

Em 2012, a CAPES também recomendou o Mestrado profissional em Administração, o 

único no Estado, com duas linhas de pesquisa: Gestão Integrada de Mercado e Gestão Integrada 

de Finanças. 

Na prestação dos serviços educacionais a que se propõe, a Faculdade Alves Faria atende, 

nas suas unidades de Goiânia, a aproximadamente 4.500 alunos, mobilizando um quantitativo 

de mais 200 colaboradores técnico-administrativos e cerca de 180 professores. 

O Corpo Docente é formado por professores criteriosamente selecionados, levando-se 

em conta sua trajetória profissional e acadêmica e titulação adequada às áreas de atuação em 

cada um dos cursos oferecidos, sendo composto, em sua maioria, por professores especialistas, 

mestres e doutores. O pessoal técnico-administrativo passa, sistematicamente, por programas 

de treinamento, desenvolvidos pelo setor de Recursos Humanos, com o objetivo de fornecer o 

suporte necessário aos Docentes e Discentes. 

As unidades da Faculdade ALFA primam por oferecer instalações cuidadosamente 

preparadas e adequadas à sua atividade fim, com espaços destinados às atividades acadêmicas, 

administrativas, esportivas, de cultura e lazer, além de áreas de convivência para professores e 

alunos.  

As salas de aula são climatizadas e dimensionadas para acolher os alunos, observando-

se uma área individual de 1,60 m² por aluno, equipadas com carteiras do tipo universitário, com 

assento acolchoado, quadro branco para uso de pincel e quadro verde para giz.  

As unidades da Faculdade ALFA oferecem a seus professores e alunos infraestrutura 

tecnológica de acesso direto e contínuo à Internet a partir das estações de trabalho instaladas 

em todos os laboratórios de informática, na sala dos professores, na biblioteca e na área 

administrativa. Encontra-se, também, disponível aos usuários, nas dependências das unidadeso 

serviço de acesso àrede sem fio (Wireless).  

Reforçando o desejo de manter e ampliar seus investimentos no Ensino Superior e 

considerando a experiência bem sucedida nas unidades de Goiânia, o Centro Educacional Alves 

http://www.alfa.br/mestrado/linhas.php
http://www.alfa.br/mestrado/linhas.php
http://www.alfa.br/mestrado/linhas.php
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Faria (CENAF) adquiriu, em 2009, outra instituição, sediada na capital de São Paulo: a 

Faculdade Autônoma de Direito (FADISP).  

A Faculdade ALFA adota como princípio filosófico a formação de valores democráticos 

e de cidadania, aliada à produção de saberes. Essa concepção pressupõe uma Instituição de 

Ensino Superior voltada para a formação de cidadãos que sejam capazes de responder aos 

desafios postos por nosso tempo, em condições não só de atuar nas comunidades locais, mas 

também de compreender o contexto sociocultural regional, nacional e mundial. 

O Campus-sede da ALFA, onde o curso de Comunicação Social - Jornalismoé oferecido 

tem uma área de 424.740 m², com espaços destinados às atividades acadêmicas, 

administrativas, esportivas e de cultura e lazer, além de um amplo estacionamento gratuito e 

segurado, com 2.000 vagas. Concebido de forma modular, para atender, progressivamente, às 

demandas dos cursos de graduação e pós-graduação e às necessidades das atividades de 

pesquisa e extensão, o complexo acadêmico atual tem uma área construída de 42.000 m², 

distribuídos em quatro blocos, com espaços destinados às salas de aula, laboratórios de 

informática, laboratórios específicos dos cursos, biblioteca e salas administrativas.  

Nesse sentido, a ALFA disponibiliza, mantém e atualiza, permanentemente, sua 

infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos para atender às demandas dos novos 

tempos, ciente da importância de contribuir para a produção de conhecimentos que promovam 

o desenvolvimento socioeconômico sustentável. 

 

1.2 Mantenedora: denominação e localização  

CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA – CENAF 

Endereço: Av. Perimetral Norte, 4.129 – Vila João Vaz 

Goiânia – Goiás – CEP 74445-190 

Fone: 0800 621080 – Fax: (62) 3272 5002 

E-mail: presidencia@alfa.br 

 

1.3 Mantida: denominação e localização 

Nome: FACULDADE ALVES FARIA – ALFA 

Endereço: Av. Perimetral Norte, 4.129 – Vila João Vaz 

Goiânia – Goiás – CEP 74445-190 

Fone: 0800 621080 – Fax: (62) 3280 5002 

E-mail: alfa@alfa.br 

mailto:presidencia@alfa.br
mailto:alfa@alfa.br
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1.4 Diretor Superintendente  

Prof.Nelson de Carvalho Filho 

Formação acadêmica: 

 Graduado em Administração de Empresas – FAES – Santos 

 MBA em Gestão de Negócios: Faculdade Alves Faria – ALFA 

Experiência profissional: 

 Diretor Financeiro Corporativo do Grupo José Alves 

 Controller da Emegê Produtos Alimentícios S.A.  

 Gerente Financeiro do Grupo Expansão. 

 Gerente Executivo do Sistema Petrobras. 

 Membro da Diretoria da Associação Comercial e Industrial de Goiás – ACIEG. 

 Membro do Conselho Temático de Responsabilidade Social da Federal da Indústria do 

Estado de Goiás – FIEG. 

 Membro do Conselho Temático de Agronegócio da FIEG. 

 

1.5 Diretora Regional de Operações Goiás 

Profª Fabine Évelin Romão Pimentel 

Formação acadêmica: 

 Mestre em Gestão de Políticas Públicas – Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI  

 Graduada em Turismo e Hotelaria – Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI  

 Graduada em Administração – Faculdades Alves Faria ALFA  

Experiência profissional: 

 Diretora Acadêmica Regional Goiás da Faculdade Alves Faria - ALFA 

 Gerente de Operações Logísticas Acadêmicas da Faculdade Alves Faria - ALFA 

 Coordenadora do Curso de Turismo da Faculdade Alves Faria – ALFA 

 Coordenadora de Estágio Supervisionado em Turismo da Faculdade Alves Faria - 

ALFA 

 Coordenadora do Trabalho de Conclusão de Curso em Turismo da Faculdade Alves 

Faria - ALFA 

 Professora do Curso de Turismo do Centro Educacional Alves Faria – ALFA 

 

1.6 Coordenadora do Curso  

Profa. Lídia Gonçalves de Araújo 

Formação acadêmica: 

 Mestre em História das Sociedades Agrárias – Universidade Federal de Goiás 

 Especialista em História do Brasil – Universidade Federal de Goiás 

 Graduada em Comunicação Social - Jornalismo-  Universidade Federal de Goiás 

Experiência profissional:  

 Coordenadora do Curso de graduação em Comunicação Social - Jornalismo da 

Faculdade Alves Faria; 

 Professora Adjunta da Faculdade ALFA 

 Professora Substituta da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG 
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 Repórter do Jornal do Brasil (sucursal de Brasília) 

 Repórter do jornal O Globo (sucursal de Brasília) 

 Repórter da Empresa Brasileira de Notícias -EBN (matriz em Brasília) 

 Redatora do Jornal Última Hora de Brasília 

 Repórter do jornal O Popular (Goiânia) 

 Repórter-fotográfica do jornal Diário da Manhã (Goiânia) 

 Repórter-fotográfica do Jornal Opção (Goiânia) 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

2.1 Comportamento das Unidades da Federação 

 

A distribuição do PIB brasileiro no ano de 2011 revelou que a região Norte ganhou 

participação, puxada pelo estado de Rondônia. A região Nordeste perdeu participação, devido 

à retração da economia ocorrida na Bahia. Na região Centro-Oeste, os estados do Mato Grosso 

e Goiás tiveram os maiores incrementos no PIB. Na região Sul, Rio Grande do Sul recuou, 

Paraná manteve a mesma participação e Santa Catarina teve avanço na estrutura nacional. No 

Sudeste, Espírito Santo e Rio de Janeiro ganharam participação, São Paulo perdeu e não houve 

alteração em Minas Gerais (Figura 1). 

Vale destacar a perda em São Paulo, onde está a maior concentração da produção. 

Naquele ano houve redução nas atividades de indústria de transformação, siup, comércio e 

serviços de informação. Já em Minas Gerais e Rio de Janeiro, outras importantes economias, 

houve ganho de participação pelo aumento na indústria extrativa mineral.  

O estado de Mato Grosso em 2011 foi o destaque na agropecuária nacional, fortaleceu 

ainda mais o setor na região Centro-Oeste. Em sentido contrário, todos os estados da região Sul, 

segunda maior agropecuária do país, tiveram redução de participação no contexto nacional, no 

confronto de 2010 com 2011. 

Na atividade de serviços, a região Centro-Oeste teve o maior incremento, puxado pelos 

estados de Goiás e Mato Grosso, reflexo do aumento no valor adicionado do comércio e 

transporte. Por outro lado, regiões representativas em serviços, perderam participação, Sudeste 

e Sul, devido à retração do comércio e transportes em São Paulo e Rio grande do Sul, 

respectivamente. 

A concentração econômica persistiu em 2011, os dez maiores estados concentraram 

82,3% do PIB brasileiro. São Paulo (32,6%), Rio de Janeiro (11,2%), Minas Gerais (9,3%), Rio 

Grande do Sul (6,4%), Paraná (5,8%), Santa Catarina (4,1%), Distrito Federal (4,0%), Bahia 

(3,9%), Goiás (2,7%) e Pernambuco (2,5%), Mapa 1. Nos cinco primeiros estados, por atividade 

econômica, a indústria de transformação manteve a mesma participação na passagem de 2010 

para 2011. Ao passo que, as atividades de extrativa mineral, comércio e administração pública 

apresentaram os maiores ganhos de participação no mesmo período. Porém, a atividade de 

aluguel, intermediação financeira e Siup apresentaram redução. (Tabela 1). 
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Figura 1. Ranking dos dez maiores PIBs brasileiro – 2011. 

 

2.2 Região Centro-Oeste 

 

A economia da região Centro-Oeste em relação ao Brasil, em 2011 teve aumento de 

participação, passando de 9,3% para 9,6%, o maior crescimento entre as regiões brasileiras, 

conforme apresentado no Gráfico 1. Contribuíram para esse ganho de participação os avanços 

registrados nos estados de Goiás e Mato Grosso. Enquanto no Distrito Federal e no Mato Grosso 

do Sul não houve alteração. O Distrito Federal representou 4,0% do PIB do país no ano de 
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2011; Mato Grosso do Sul 1,2%; Goiás passou de 2,6% em 2010, para 2,7% em 2011; e Mato 

Grosso saltou de 1,6% em 2010, para 1,7% em 2011, conforme se pode ver na Tabela 1. 

Nessa região o destaque em termos das grandes atividades ocorreu no aumento de 

participação na agropecuária de 17,4% em 2010, para 17,7% no ano de 2011. A indústria do 

Centro-Oeste, que representava 5,6% em relação à indústria nacional em 2010, aumentou sua 

participação para 5,8% no ano de 2011, pelo ganho de participação do setor industrial goiano 

(de 2,5% para 2,7%). No tocante aos serviços, o acréscimo foi de 0,3 ponto percentual na 

passagem de 2010 para 2011 (de 10,6% para 10,9%) influenciado pelos estados de Goiás e 

Mato Grosso. 

Figura 2. Participação das Regiões no Produto Interno Bruto do Brasil a Preço de  

Mercado Corrente (%) 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Contas Regionais e Indicadores - 2013. 
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Tabela 1 - Região Centro-Oeste - Participação (%) no PIB do Brasil 2010/2011. 

Estados da Região Centro-Oeste 2010 2011 Comportamento 

Total da Região 9,3 9,6 
 

 

Mato Grosso do Sul 1,2 1,2 

 

Mato Grosso 1,6 1,7 

 

Goiás 2,6 2,7 

Distrito Federal 4,0 4,0 
 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO / Gerência de Contas Regionais e Indicadores - 2013. 
 

Com relação aos estados que compõe a região Centro-Oeste em termos de participação, 

Mato Grosso e Goiás ganharam, Distrito Federal perdeu e no Mato Grosso do Sul não houve 

alteração. Distrito Federal representou 41,5% do PIB da região no ano de 2011, ante 42,6% em 

2010; Mato Grosso saiu de 17,0% em 2010, para 18,0% em 2011; Goiás passou de a 27,9% em 

2010, para 28,1% em 2011; já Mato Grosso do Sul manteve a mesma participação de 2010, 

12,4%, conforme se pode ver na Tabela 2. 

Tabela 2 – Participação do PIB dos Estados na Região Centro-Oeste – 2010/2011 

Unidades da Federação 2010 2011 Comportamento 

Mato Grosso do Sul 12,4 12,4 

 

Mato Grosso 17,0 18,0 
 

Goiás 27,9 28,1 

Distrito Federal 42,6 41,5 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. 

Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Contas Regionais e Indicadores - 2013.  

 

O PIB per capita do Centro-Oeste foi o segundo maior entre as regiões em 2011 (R$ 

27.829,64) em decorrência do incremento verificado em todos os estados da região que tiveram 

avanço no ranking do PIB per capita. Além disso, o Distrito Federal que faz parte da região 

possui o maior PIB per capita do Brasil. O acréscimo na região em relação ao ano anterior (R$ 

2.939,33) foi o mais elevado na série iniciada em 2002. Vale observar que o crescimento 

populacional na região (1,38%) ficou acima da média nacional (0,86%).  
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      Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. 
      Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO / Gerência de Contas Regionais e Indicadores - 2013.  

 

 PIB per capita 

O PIB per capita corresponde à divisão do PIB pela população residente – encaminhado 

oficialmente pelo IBGE ao Tribunal de Contas da União (TCU), para servir como um dos 

indicadores de repasse do Fundo de Participação dos Municípios das capitais e do Distrito 

Federal. No ano de 2011, o estado de Goiás registrou PIB per capita de R$ 18.298,59, ante R$ 

16.251,70 em 2010, com incremento de R$ 2.046,90, o maior desde o ano de 2002 (Figura 3). 

O resultado do PIB per capita possibilitou a Goiás ganhar uma posição no ranking entre 

as unidades da federação, saindo da 12ª colocação, em 2010, para 11ª no ano de 2011. Nesse 

último ano, o Amazonas perdeu posição para Goiás, explicado por dois fatores: crescimento 

superior da população no estado da região Norte e maior incremento no valor nominal do PIB 

no estado de Goiás.  
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Gráfico 3 – Goiás: Representação no PIB per capita do Brasil – 2002-2011 – (%) 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Contas Regionais e Indicadores - 2013.  

 

 
 

 Goiás no contexto Nacional 

 Goiás, um dos 26 estados brasileiros, está situado na região Centro-Oeste do País 

ocupando uma área de 340.112 km². Sétimo estado em extensão territorial, Goiás tem posição 

geográfica privilegiada. Limita-se ao norte com o estado do Tocantins, ao sul com Minas Gerais 

e Mato Grosso do Sul, a leste com a Bahia e Minas Gerais e a oeste com Mato Grosso. Goiás 

possui 246 municípios e uma população de 6.434.052 habitantes. 

 Goiânia, sua capital, é o núcleo polarizador da Região Metropolitana, aglomerado de 20 

municípios que abriga 2,347 milhões de habitantes, segundo estimativa do IBGE de 2013. 

Apesar de sediar grandes indústrias, é o setor de serviços o pilar de sua economia. A capital é 

um centro de excelência em medicina e vem consolidando sua vocação para o turismo de 

negócios e eventos. Além de apresentar bons índices de qualidade de vida, acima da média 

nacional, Goiânia ostenta o título de cidade com a área urbana mais verde do País sendo que, 

em 2009, recebeu do Instituto Brasil Américas o título de “Capital Brasileira com Melhor 

Qualidade de Vida". 

 O clima tropical predomina em Goiás, com a presença de duas estações bem definidas: 

um verão úmido e um inverno seco, cujas temperaturas médias variam entre 18º e 26º C. O 

índice pluviométrico acontece entre os meses de setembro a abril, oscila entre 1.200 a 2.500 

mm, ocorrendo chuvas mais concentradas no verão. 
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Distância de Goiânia às principais capitais brasileiras 

Capital    Km 

Belém 2.046 

Belo Horizonte 874 

Brasília 210 

Campo Grande  877 

Cuiabá 934 

Curitiba 1.226 

Florianópolis 1.536 

Fortaleza 2.609 

Manaus 3.291 

Porto Alegre 1.847 

Recife 2.434 

Rio de Janeiro  1.338 

São Paulo 936 

Vitória 1.386 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO. 
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Dados Gerais do Estado de Goiás 

Número de municípios 246 

População de Goiás (2013) 6.434.052 

Área do Estado (2012) (km2) 340.111,78 

Densidade demográfica (2013)(hab/km2) 18,92 

População do Brasil (2013) 201.032.714 

Participação na população do Estado/Brasil (%) 3,20 

IDHM (2010) 0,735 

Fonte: IBGE, PNUD. 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO 

Gerência de Sistematização e Disseminação de Informações Socioeconômicas - 2014. 
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Distância da Capital a cidades goianas selecionadas 

Cidade Km 

Anápolis 53 

Rio Verde 216 

Aparecida de Goiânia 18 

Catalão 258 

Senador Canedo 16 

Itumbiara 203 

Luziânia 186 

Jataí 305 

São Simão 351 

Trindade 18 

Pirenópolis 118 

Caldas Novas 165 

Goianésia 168 

Rio Quente 176 

Cristalina 275 

Niquelândia 347 

Alto Paraíso de Goiás 425 

Fonte: AGETOP. 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO 

Gerência de Sistematização e Disseminação de 

Informações Socioeconômicas - 2014. 

 

Municípios goianos mais populosos – 2013 

Município População (hab) 

Goiânia 1.393.579 

Aparecida de 

Goiânia 
500.619 

Anápolis 357.402 

Rio Verde 197.048 

Luziânia 188.181 

Águas Lindas de 

Goiás 
177.890 

Valparaíso de 

Goiás 
146.694 

Trindade 113.447 

Formosa 108.503 
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Novo Gama 103.085 

Itumbiara 98.484 

Senador Canedo 95.018 

Catalão 94.896 

Jataí 93.759 

Planaltina 86.014 

Fonte: IBGE. 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / 

SEGPLAN-GO  

Gerência de Sistematização e Disseminação de 

Informações Socioeconômicas - 2014. 

 

2.3 Produto Interno Bruto (PIB) 

 Goiás é a nona economia brasileira com um PIB de R$ 133 bilhões (estimativa para 

2013), que representa 2,7% do PIB nacional. Sua renda per capita resultou em R$ 20.675,15. 

 Nos últimos dez anos a economia goiana deu um salto de 59,1%, superior, portanto à 

média brasileira, de 43,0%. O expressivo resultado se deve à evolução do agronegócio goiano, 

do comércio e também ao crescimento e diversificação do setor industrial. Este setor teve na 

atividade de alimentos e bebidas, automobilística, fabricação de medicamentos, beneficiamento 

de minérios e, mais recentemente, na cadeia produtiva da cana-de-açúcar, seus grandes 

destaques. 

 

ANO 

Produto Interno Bruto – 2000/05/10-13 

Valores Correntes (R$ milhão) Taxas de Crescimento (%) 

Goiás Brasil Goiás Brasil 

2000 26.249 1.179.482 5,0 4,3 

2005 50.534 2.147.239 4,2 3,2 

2010 97.576 3.770.085 8,8 7,5 

2011 111.269 4.143.013 6,7 2,7 

2012* 121.723 4.402.537 3,8 1,0 

2013* 133.025 4.835.246 3,0 2,3 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO 

Gerência de Contas Regionais e Indicadores – 2014. 

* estimativa 
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ANO 

Produto Interno Bruto Per Capita - 2000/05/10-13 

Valores Correntes (R$) 

Goiás Brasil 

2000 5.180,49 6.886,28 

2005 8.992,02 11.658,10 

2010 16.251,70 19.766,33 

2011 18.298,59 21.535,65 

2012 19.776,29 22.699,71 

2013 20.675,16 24.052,03 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO 

Gerência de Contas Regionais e Indicadores – 2014. 

 
2.3.1 Composição do PIB 

 

 
 Dentre os grandes setores de atividades econômicas, o de Serviços é o que predomina 

em Goiás, representando 60,7% da produção de riquezas. Neste setor pode-se ressaltar o 

comércio, tanto o varejista como o atacadista, que é bastante dinâmico, principalmente na 

capital, bem como as atividades imobiliárias. O setor industrial participa com 26,8% no PIB 

goiano, e o agropecuário com 12,5% (2011). Embora tenha participação inferior, o setor 

agropecuário é de grande importância para a economia goiana, pois dele deriva a agroindústria, 

uma das atividades mais pujantes do Estado, quer seja na produção de carnes, derivados de leite 

e de soja, molhos de tomates, condimentos e outros itens da indústria alimentícia, bem como 

na produção sucroenergética. 

 

Composição do Produto Interno Bruto Goiano - 2011 

Atividade 

Valor Adicionado 

12,5%

26,8%

60,7%

Agropecuária

Indústria

Serviços

 

Preços Correntes Participação 

(R$ milhão) (%) 

Agropecuária 12.048 12,5 

Indústria 25.819 26,8 

Serviços 58.418 60,7 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO 

Gerência de Contas Regionais e Indicadores – 2014. 
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Maiores Economias - Goiás - 2011 

Município Valor do PIB (R$ Mil) 

Goiânia 27.668.222 

Anápolis 12.119.553 

Aparecida de Goiânia 6.296.699 

Rio Verde 5.526.024 

Catalão 4.851.815 

Senador Canedo 3.720.499 

Itumbiara 2.575.943 

Jataí 2.416.424 

Luziânia 2.112.327 

São Simão 1.455.612 

Total 68.743.118 

Participação no Estado (%) 61,8% 

Estado de Goiás 111.268.553 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO 

Gerência de Contas Regionais e Indicadores – 2014. 

 

2.4 Setores Econômicos 

2.4.1 Agropecuária 

 Apesar da crescente industrialização, a agropecuária continua sendo uma atividade 

econômica importante em Goiás. O Estado é o quarto produtor de grãos com uma produção em 

torno de 18,12 milhões de toneladas que representa 9,48% da produção nacional. A pauta 

agrícola é bastante diversificada e composta principalmente por: soja, algodão, sorgo, milho, 

cana-de-açúcar, feijão, tomate, entre outros produtos. 

 A pecuária goiana também é altamente expressiva e posiciona o Estado entre os maiores 

produtores do País. O rebanho bovino é o 3º no ranking brasileiro e é formado por 22 milhões 

de cabeças, com participação de 10,4% no efetivo nacional. A avicultura e suinocultura estão 

em franco desenvolvimento com a ampliação de instalações produtivas principalmente na 

região Sudoeste. O efetivo avícola cresceu nos últimos 5 anos 34%, resultando em 60 milhões 

de cabeças, correspondendo a 4,7% do rebanho nacional. Quando às aves, além da grande 

produção o Estado ainda absorve a produção de estados vizinhos para o abate. 
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Principais Produtos Agrícolas - 2013* 

Produto 
Quantidade  

(toneladas) 

Participação 

Goiás/Brasil (%) 

Cana-de-açúcar 69.307.411 9,39 

Soja 8.902.769 11,04 

Milho 7.690.418 9,55 

Tomate 1.331.877 33,52 

Sorgo 923.544 44,55 

Algodão 204.285 6,00 

Feijão 289.921 9,87 

Abacaxi 55.372 3,56 

Alho 30.680 30,05 

Fonte: IBGE. 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO  

Gerência de Sistematização e Disseminação de Informações Socioeconômicas – 2014. 

*Preliminar. 

 

 

Estado de Goiás: Abate de Animais – 2013* 

Tipo de animal Nº de cabeças 
Participação 

Goiás/Brasil (%) 

Aves 257.014.968 6,1 

Bovinos 2.618.206 10,2 

Suínos 1.429.464 5,3 

Fonte: IBGE. 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO 

Gerência de Sistematização e Disseminação de Informações Socioeconômicas – 2014. 

*Janeiro a Setembro. 

 

2.4.2 Indústria 

 Goiás é destaque na indústria de alimentos e bebidas, mineração, fármacos, fabricação 

de automóveis e etanol. É um dos estados líderes no ranking nacional da produção de 

commodities minerais e agrícolas e de medicamentos genéricos. Está também inserido na 

geografia da indústria automotiva mundial, com três montadoras de veículos e uma de máquinas 

agrícolas - a indústria automotiva goiana participa com cerca de 6% na indústria automotiva 

brasileira. 

 O Estado é o 3º maior produtor nacional de cana-de-açúcar com 69,3 milhões de 

toneladas. Em decorrência, Goiás é o 2º maior produtor nacional de etanol cuja produção em 

2013 atingiu 3,2 bilhões de litros. Ainda, na produção de açúcar o Estado é o 5º maior com 1,9 



FACULDADE ALFA – CURSO DE GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO - JORNALISMO – P. 25/112 

Gerência de Asseguração da Qualidade do Ensino 

 

milhões de toneladas. Atualmente são 37 usinas em atividade e cinco com previsão de operação 

até 2016.  

 A indústria da mineração em Goiás é bastante diversificada, apresentando segmentos 

modernos e gestão similar às das grandes corporações internacionais, ajustando-se ao cenário 

da economia global. São sete pólos distribuídos pelo Estado, com produção de cobre, ouro, 

cobalto, níquel, nióbio, fosfato e vermiculita que ocupam posições importantes na cadeia 

produtiva nacional. 

 A diversificação produtiva da indústria goiana vem ocorrendo devido aos investimentos 

de grandes empresas privadas que migram para Goiás, incentivadas pelos programas de isenção 

fiscal do governo estadual – Produzir e Fomentar. Assim, o valor da transformação industrial 

(VTI) de Goiás resultou em R$ 19,8 bilhões em 2011. 

 

Estrutura da Indústria Goiana 

Participação das principais atividades industriais, 2002 e 2011 (%) 

Atividades 2002 2011 

Indústria Extrativa 7,9 8,0 

Indústria de Transformação 92,1 92,0 

▪Indústria Alimentícia e de Bebidas 45,1 39,5 

▪Indústria da Mineração (Beneficiamento de Minérios) 19,5 10,5 

▪Indústria Automotiva e de Máquinas Agrícolas 0,9 10,7 

▪Indústria de Vestuário e Calçados 13,4 8,3 

▪Indústria Alcooleira 2,9 7,2 

▪Indústria Química (Adubos e Fertilizantes) 2,4 6,2 

▪Indústria Farmacêutica 3,3 3,3 

▪Outras 12,6 14,3 

Fonte: IBGE-PIA Empresa/  

Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO/  

Gerência de Contas Regionais e Indicadores. 
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304.569 304.569 Amianto 1º

71.426 60.125 Vermiculita 1º

Mineração 6.740.000 2.049.546 Fosfato 2º (MG)

2012 139.531 65.178 Níquel 1º

223.141 75.055 Cobre 2º (PA)

66,800          11,238      Ouro 3º (MG, BA)

82.214 13.037 Nióbio 2º (MG)

100,00

84,18

30,41

A FORÇA DE GOIÁS NO RANKING DA MINERAÇÃO BRASILEIRA

46,71

33,64

16,82

15,86

Elaboração: SEGPLAN-GO / IMB /Gerencia de Sistematização e Disseminação de Informações Socioeconômicas - 2014  

 

2.5 Comércio Exterior 

 Goiás tem apresentado nos últimos anos boa performance exportadora. O volume de 

negócios chegou a US$ 7,0 bilhões em 2013. Há cinco anos era de US$ 4,1 bilhões. As 

importações apresentaram grande salto no mesmo período, resultando em US$ 4,8 bilhões. A 

pauta exportadora reflete as vantagens competitivas de Goiás em recursos naturais, estando 

concentrada em produtos básicos, sobretudo commodities agrícolas e minerais: complexos de 

soja e de carne, milho, cobre e ferroligas, entre outros. 

 China, Países Baixos, Rússia, Hong Kong e Índia foram os principais mercados dos 

produtos goianos em 2013. Os produtos importados vêm principalmente da Coréia do Sul, 

Alemanha, Estados Unidos e Japão, pois grande parte das compras é composta de itens para as 

montadoras de veículos e máquinas agrícolas e insumos para as indústrias farmacêuticas e de 

fertilizantes instaladas no Estado. Em 2013, Goiás comercializou com 170 países. 

Principais Produtos Exportados - Goiás - 2013 

Produtos US$ FOB Part (%) 

Complexo soja 2.392.855.755 33,98 

Complexo carne 1.584.822.198 22,50 

Carne bovina 853.373.213 12,12 

Carne avícola 527.517.314 7,49 

Carne de suínos 190.994.929 2,71 

Outras carnes 12.936.742 0,18 

Complexo minério 1.310.170.077 18,60 

Ferroligas 519.231.288 7,37 

Sulfetos de minérios de cobre 477.536.551 6,78 

Ouro 208.355.073 2,96 

Amianto 88.353.662 1,25 
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Outros minérios 16.693.503 0,24 

Milho e derivados 722.611.438 10,26 

Couros 314.243.242 4,46 

Demais produtos 717.971.235    10,19  

TOTAL 7.042.673.945 100,00 

Fonte: MDIC. 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO 

Gerência de Sistematização e Disseminação de Informações Socioeconômicas – 2014. 

 

Principais Produtos Importados - Goiás - 2013 

Produtos US$ FOB Part (%) 

Produtos farmacêuticos 1.359.421.696 28,09 

Veículos automóveis, tratores, partes e peças 1.223.372.271 25,28 

Máquinas e equipamentos 797.437.008 16,48 

Adubos e fertilizantes 584.340.372 12,07 

Produtos químicos orgânicos 580.288.910 11,99 

Demais Produtos 295.148.311 6,10 

TOTAL 4.840.008.568 100 

Fonte: MDIC. 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO 

Gerência de Sistematização e Disseminação de Informações Socioeconômicas – 2014. 

 

Estado de Goiás - Exportação e Importação,  

Principais países de destino e origem do comércio exterior - 2013 

Países de Destino 

Exportação 

 

Países de Origem 

Importação 

US$ FOB 
Part 

(%) 
US$ FOB Part (%) 

China 1.946.184.522 24,63 Coréia do Sul 773.433.525 15,98 

Países Baixos 797.308.914 11,32 Alemanha 721.701.302 14,91 

Rússia 399.581.382 5,67 Estados Unidos 677.954.382 14,01 

Hong Kong 317.392.361 4,51 Japão 625.023.136 12,91 

Índia 243.486.310 3,46 Tailândia 301.435.263 6,23 

TOTAL 7.042.673.945 100,00 TOTAL 4.840.008.568 100,00 
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24,6%

11,3%

5,7%

4,5% 3,5%

China

Países Baixos 
(Holanda)

Rússia

Hong Kong

Índia

 

16,0%

14,9%14,0%

12,9%

6,2%
Coréia do Sul

Alemanha

Estados Unidos

Japão

Tailândia

 
Fonte: MDIC. 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO 

Gerência de Sistematização e Disseminação de Informações Socioeconômicas – 2014. 

 

2.6 Infraestrutura 

2.6.1 Rodovias 

 A malha rodoviária goiana é composta de cerca de 25 mil km de rodovias dos quais, 

57% são pavimentados. As principais rodovias federais do Estado são a BR-153 que atravessa 

toda sua extensão ligando o norte ao sul do País, a BR-060, que liga Goiânia a Brasília e ao 

sudoeste goiano e a BR-050, que liga o Distrito Federal ao sul do Brasil. 

2.6.2 Ferrovias 

 Goiás dispõe de 685 km da Ferrovia Centro-Atlântica que atende a região do sudeste do 

Estado e o Distrito Federal.  

 A Ferrovia Norte-Sul, em construção, com o papel fundamental de mudar o perfil 

econômico do Brasil Central, terá em território goiano 1.200 km de trilhos, os quais 

atravessarão as regiões norte, central e o pujante sudoeste do Estado. O trecho norte, que liga 

Palmas no Tocantins, a Anápolis em Goiás está previsto entrar em operação em junho de 2014, 

segundo o Governo Federal. Este modal em funcionamento, permitindo alcançar os portos do 

norte do País, consolidará a cidade de Anápolis como uma inédita referência logística bem no 

centro do Brasil.  

 O terceiro trecho da ferrovia Norte-Sul liga Anápolis a Estrela d’Oeste em São Paulo, 

com 680 km. Este trecho percorrerá o pujante sudoeste goiano e está com 40% de suas obras 

concluídas, com previsão de inauguração para 2015. 

 Goiás, devido sua localização central no território brasileiro será contemplado também 

com um trecho da Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Esta ferrovia é a primeira parte de um 
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projeto gigantesco, a Ferrovia Transcontinental, com 4.400 quilômetros de extensão, que ligará 

o litoral norte fluminense à fronteira Brasil-Peru. A 1ª etapa deste projeto prevê a construção 

de 1.040 km ligando Campinorte (GO) - Lucas do Rio Verde (MT) com previsão de licitação 

em 2014 e conclusão em 2018. O trecho goiano desta parte da ferrovia será de 210 km, saindo 

de Campinorte e passando pelos municípios de Nova Iguaçu de Goiás, Pilar de Goiás, Santa 

Terezinha de Goiás, Crixás e Nova Crixás até alcançar a fronteira com o Mato Grosso. 

 

2.6.3 Porto de São Simão 

 

 A Hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná tem início no Porto de São Simão em Goiás, o que 

favorece de forma econômica e segura o escoamento de parte da produção goiana de grãos. O 

Complexo Portuário de São Simão, localizado à margem direita do rio Paranaíba no sul de 

Goiás, é composto por quatro empresas que transportam soja, farelo de soja e milho. Portanto, 

por este porto passa boa parte dos produtos que predominam na pauta goiana de exportação. 

 As mercadorias vão de São Simão até Pederneiras ou Anhembi-SP em barcaças, das 

quais os grãos são transferidos para vagões que seguem para o Porto de Santos. O complexo 

possui capacidade de armazenagem total, somando todos os terminais, de 89.000 t e capacidade 

operacional total de 300.000 t/mês. 

 

2.6.4 Estação Aduaneira Interior – Porto Seco de Anápolis 

 

 O Porto Seco Centro Oeste S/A é um terminal alfandegado de uso público destinado à 

armazenagem e à movimentação de mercadorias importadas ou destinadas à exportação, sendo 

utilizado como facilitador das operações de comércio exterior. Atende aos setores de 

agricultura, siderurgia, construção e farmoquímicos; produtos florestais e minerais; bens de 

consumo (alimentos, bebidas e têxteis) e bens duráveis (automobilístico e eletroeletrônico), 

entre outros. 

Com uma área total de 500 mil m² e uma estrutura com capacidade para: 

 Mercado Interno 

 Área de 234.000 m²; 

 Armazéns com 14.801,61 m²; 

 Moderno Terminal de Minério com 15.333,31 m², 

 Pátio para armazenagem de até 18.500 veículos nacionalizados; 
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 Silos Graneleiros com capacidade para armazenar 44.000 toneladas; 

 Mercado Externo 

 Área Alfandegada de 128 mil m²; 

 Terminal de Contêineres com 33 mil m²; 

 Armazéns Alfandegados com 10 mil m²; 

 Terminal Reefer 737 m²;  

 Complexos Farmoquímicos com 2 mil m²  

 Pátio para armazenagem de até 6.000 veículos em trânsito alfandegário; 

 03 Ramais ferroviários com 2,4 km de extensão; 

 Moegas rodoviárias e ferroviárias. 

  

 Em termos de logística, a localização do Porto Seco goiano é a melhor de todo o interior 

brasileiro. Ele está situado na cidade de Anápolis, distante 53 km da capital do Estado, Goiânia 

e 159 km de Brasília, local de entroncamento de importantes rodovias. Quando concluída, a 

Ferrovia Norte-Sul será ligada ao ramal ferroviário da FCA - Ferrovia Centro Atlântica. Por 

associar os modais rodoviário e ferroviário, pelo Porto Seco de Anápolis podem ser 

transportados os mais diversos tipos de cargas, interligando todo o mercado do Centro-Oeste a 

outros pontos do País. 

 

2.6.5 Plataforma Logística Multimodal de Goiás 

 

 A Plataforma Logística Multimodal de Goiás, em fase de implantação em Anápolis, irá 

consolidar a cidade como um dos principais centros distribuidores do País. É considerada o 

"Trevo do Brasil" pela facilidade natural de integração aos demais centros consumidores do 

País. Em um raio de 1.200 quilômetros, encontra-se cerca de 75% do mercado consumidor 

brasileiro. Situa-se a aproximadamente duas horas de voo para qualquer capital do país. 

 Anápolis conta ainda com: 1) Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA); 2) abriga o 

2º polo farmacêutico do Brasil, além de outras indústrias; 3) Porto Seco que atua como terminal 

alfandegado público, destinado à armazenagem e à movimentação de mercadorias importadas 

ou destinadas à exportação; 4) modal rodoviário – entroncamento das principais rodovias que 

cortam o estado de Goiás (BRs-153, 040, 060, 414 e GO-060); 5) modal ferroviário (Ferrovia 

Centro Atlântica, Ferrovia Norte-Sul); 6) Modal Aéreo: Aeroporto de Cargas de Anápolis que 

começa a operar em 2014 com suporte de aeronaves com 400 toneladas de carga. 
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 O projeto global dessa Plataforma prevê terminais de frete aéreo, aeroporto 

internacional de cargas, pólo de serviços e administração, centro de carga rodoviária e terminal 

de carga ferroviária. Quando em funcionamento, a Plataforma Logística combinará 

multimodalidade, telemática e otimização de fretes, promovendo assim o conceito de central de 

inteligência logística. 
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2.7 Energia 

 O Estado de Goiás possui atualmente 97 empreendimentos geradores de energia elétrica, 

que, somados, geram 10.578.599 kW de potência. Desse total, 82,8% são gerados por usinas 

hidrelétricas, 13,7% por usina termelétrica, 3,4% pelas PCHs e 0,05% pelas CGH.  Estão 

em construção outros 4 novos empreendimentos de geração de energia com potência total de 

103.594 kW e mais 16 com sua outorga assinada. As condições topo-hidrológicas do Estado de 

Goiás são extremamente favoráveis à implantação de usinas hidrelétricas. 

2.8 Linhas de Financiamento 

 O Programa de Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Produzir) foi criado 

para contribuir com a expansão, modernização e diversificação do setor industrial de Goiás, 

estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica e o aumento da 

competitividade estadual. Propicia a redução do custo de produção da empresa, através do 

financiamento de até 73% do ICMS devido pelo período de até 15 anos. 

As principais versões do Produzir são as seguintes: 

 Microproduzir (incentivo às micro e pequenas empresas);  

 Teleproduzir (incentivo à implantação de call-centers);  

 Centroproduzir (incentivo à instalação de central única de distribuição de produtos de 

informática, telecomunicação, móvel, eletroeletrônico e utilidades domésticas em 

geral);  

 Logproduzir (incentivo às empresas operadoras de logística); 

 Comexproduzir (Incentivo às operações de comércio exterior); 

 

 Além desses programas de incentivo, Goiás conta ainda com recursos do Fundo 

Constitucional do Centro Oeste (FCO). O FCO foi criado em 1988 com o objetivo de contribuir 

para o desenvolvimento econômico e social do Centro-Oeste brasileiro. O aporte permanente 

dos recursos do Fundo, pela União, (29% para Goiás, 29% para Mato Grosso, 23% para Mato 

Grosso do Sul e 19% para o Distrito Federal) possibilita financiamentos de longo prazo para os 

setores econômicos, gerando novas perspectivas de investimentos para o empresariado. 

 Em Goiás, desde 2010 o FCO financiou, em média, por ano, investimentos da ordem de 

R$ 2 bilhões. Desse aporte, cerca de 50% foram direcionados para a modalidade empresarial e 

50% para financiamento de atividades rurais. 
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2.9 Meio Ambiente 

 O território goiano é coberto predominantemente pelo tipo de vegetação escassa do 

cerrado, com árvores e arbustos de galhos tortuosos, cascas grossas, folhas cobertas por pelos 

e raízes muito profundas. Goiás é o estado com a maior presença de Cerrado, possuindo mais 

de 90% de seu território dentro dos limites oficiais do bioma. Segundo maior bioma do Brasil 

e da América do Sul, menor apenas que a Amazônia, o cerrado concentra 1/3 da biodiversidade 

nacional e 5% da flora e fauna mundiais. A flora do cerrado é considerada a mais rica savana 

do mundo e estimam-se entre 4 e 7 mil espécies habitando esta região. O bioma foi classificado 

como uma das 34 áreas prioritárias mundiais para conservação da biodiversidade (hotspots). 

 Goiás possui características peculiares em relação à sua hidrografia. Seus rios 

alimentam três importantes Regiões Hidrográficas do País (Araguaia/Tocantins, São Francisco 

e Paraná). A rede de drenagens é densa e constituída de rios de médio e grande porte, contudo 

a navegabilidade é, em parte, prejudicada pelo grande número de cachoeiras e corredeiras. Os 

lagos artificiais representam 1,6% do território goiano e são em número de oito sendo que o 

Lago de Serra da Mesa, formado pelo represamento do Rio Tocantins, é o quinto maior lago do 

Brasil em área alagada, 1.758km², e o primeiro em volume d’água, 54 bilhões de m³. 

 O território goiano possui dois parques nacionais: das Emas e Chapada dos Veadeiros; 

onze áreas definidas como parques estaduais, onde se destacam o Parque da Serra de Caldas 

Novas e o Parque de Terra Ronca, além de inúmeras outras unidades de proteção ambiental. 

2.10 Ensino Superior 

 A rede atual de instituições públicas e privadas de ensino existente no Estado de Goiás 

oferece condições adequadas para a qualificação de mão de obra técnica, tanto de nível médio, 

como de nível superior, destacando-se: a Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade 

Estadual de Goiás (UEG), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) 

com 20 campus e três em implantação, além de quatro instituições municipais, distribuídos em 

várias regiões do Estado, além das instituições privadas de ensino superior com 73 

estabelecimentos. Dentre IES privadas podemos destacar a Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás PUC, Centro Educacional Alves Farias, Uni-Anhanguera, Uni-Evangélica, Salgado de 

Oliveira dentre outras.  Em 2012, a rede de educação superior goiana realizou 192.098 

matrículas. 
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2.11 Turismo 

 O turismo em Goiás está ancorado em suas belezas naturais proporcionadas pela fauna 

e flora exuberantes do cerrado, belas cachoeiras, serras, rios e chapadas, como também no 

reconhecido patrimônio histórico, com tradições culturais altamente representativas e culinária 

rica e saborosa. São nove as regiões que dividem Goiás numa verdadeira rota de 

descobrimentos, aventuras, descanso e muita diversão, dentre as quais se destacam: 

 Região Agroecológica - compreende o Parque Nacional das Emas - Sítio Natural do 

Patrimônio Mundial e Reserva da Biosfera do Pantanal, reconhecidos pela UNESCO.  

 Região Vale do Araguaia - este rio vem se tornando um dos melhores pólos de 

ecoturismo, lazer, pesca esportiva e camping do País. Os portões de entrada para o rio 

são as cidades de Aragarças, Aruanã e as vilas de Bandeirantes e Luís Alves.  

 Região do Ouro - compreendendo as cidades de Pirenópolis (Patrimônio Histórico 

Nacional), Corumbá de Goiás (Sítio Histórico Estadual), cidade de Goiás (Sítio 

Histórico do Patrimônio Mundial) e o Parque Estadual da Serra dos Pirineus.  

 Região das Águas - "A maior fonte de águas termais do mundo", com temperaturas que 

variam de 30º a 57ºC e comprovada capacidade terapêutica, está localizada em Caldas 

Novas e Rio Quente, municípios que abrigam o maior complexo hoteleiro de Goiás. 

 O Ecoturismo é bastante praticado devido a presença em território goiano de dois dos 

principais parques nacionais do Brasil, o da Chapada dos Veadeiros e o das Emas. E, ainda, a 

presença do segundo mais importante sítio arqueológico do Brasil, em Serranópolis; um dos 

campos rupestres com maior diversidade de flora do Brasil, localizado no Parque Estadual dos 

Pireneus, em Pirenópolis; e as belíssimas formações rochosas dos parques estaduais da Serra 

Dourada e da Serra de Caldas. 

 Goiás também atrai pescadores e amantes da natureza que buscam usufruir dos seus 

belos rios, lagos, lagoas e, principalmente o Rio Araguaia que apresenta adequada estrutura de 

lazer e entretenimento. Toda essa riqueza natural e artificial coloca o Estado em condição 

privilegiada também para a prática de turismo náutico. 

 

2.12 Inserção do Curso na realidade local e regional 

 De acordo com o Grupo Mídia São Paulo, o mercado brasileiro da comunicação deve 

chegar a R$ 70 milhões de faturamento com ações de mídia no ano de 2016, com crescimento 

de até 80%, com mais empresas anunciantes, inclusive de novos segmentos, mais veículos de 
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comunicação, e, o mais importante, mais consumidores, ávidos por produtos e serviços, em 

mercados espalhados por todo o país. Serão necessários mais jornalistas para atender a essa 

extraordinária demanda.  

No mercado de trabalho regional existem 4 emissoras de televisão, sendo que as 

principais são: TV Anhanguera, TV Brasil Central e TV Serra Dourada, além de um escritório 

regional da TV SBT, 8 emissoras de rádio com destaque para: Rádio Araguaia, Executiva e 

Rádio 99,5 FM, e dois jornais diários – O Popular / Diário da Manhã – e escritórios da Folha 

de São Paulo e Estado de São Paulo. 

Também observa-se que é significativo o surgimento e a expansão das assessorias de 

comunicação e dos departamentos de marketing no setor empresarial, governamental e não-

governamental, bem como, das empresas de comunicação online. 

Nos últimos 30 anos, a evolução da indústria da comunicação goiana foi transformadora 

e coincide com a instalação dos cursos superiores específicos dessa área. Assim, a 

profissionalização universitária na região se tornou um fator que impacta positivamente o 

mercado goiano quanto à geração de maior grau de competência técnica associada à tomada de 

decisões estratégicas com nível elevado de criticidade no exercício da atividade profissional. 

Contudo, a inserção e atuação do curso de Graduação em Comunicação Social - 

Jornalismo da ALFA, no contexto local, tem sua concepção educacional ancorada na questão 

sustentatória, continuada e interdisciplinar, com o objetivo de possibilitar a formação de 

profissionais preparados para argumentar e desenvolver processos consequentes de mudança 

sociotécnicas e científica, associadas à formação humanística por meio de conhecimentos 

qualificados em diferentes componentes curriculares de formação geral e disciplinas específicas 

que são necessários para a atuação nos mercados  B2B (business to business – negócios entre 

empresas e organizações) e B2C (business toconsumer – negócios entre empresas e 

consumidores). 

 

2.2 Bases legais 

O Projeto Pedagógico do Curso de Comunicação Social - Jornalismo foi elaborado com 

estrita observância das mais recentes normas gerais expedidas pelos órgãos legisladores do 

Sistema Nacional de Educação e das Diretrizes Curriculares Nacionais específicas.  
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Além disso, observou-se, na elaboração do Projeto Pedagógico, sua aderência à missão 

e sua pertinência ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e ao Plano de Desenvolvimento da 

Instituição (PDI). 

Entre outras, o presente Projeto Pedagógico fundamenta-se nas seguintes bases legais: 

 Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB); 

 Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES) e dá outras providências; 

 Instrumento de Avaliação dos Cursos de Graduação, de março de 2006, 

elaborado pelo MEC/CONAES/INEP; 

 Parecer CNE/CES, nº 8, aprovado em 31 de janeiro de 2007, que dispõe sobre 

carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos 

de graduação, bacharelados, na modalidade presencial; 

 Resolução CES/CNE nº 2, de 18 de junho de 2007; 

 Parecer CES/CNE, nº 492, homologado em de 4 de julho de 2001; 

 Parecer CES/CNE nº 1.363, de 12 de dezembro de 2001 

 Resolução CES/CNE, nº 16, de 13 de março de 2002; 

 Portaria de Autorização nº 1.581, de 19 de julho de 2001; 

 Portaria Reconhecimento nº 2.154, de 16 de junho de 2005. 

 Portaria Renovação de Reconhecimento No. 622 de 25 de novembro de 2013. 

 

2.3 Denominação: Curso de Comunicação Social - Jornalismo 

 

2.4 Total de vagas: Trezentas (300) vagas anuais 

2.5 Número de alunos por turma: Cinquenta (50) alunos 

 

2.6 Turno de funcionamento: matutino e noturno 

 

2.7 Regime de matrícula: Créditos 

 

2.8 Carga horária: 3.000 (três mil) horas/relógio 
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2.9 Tempo de Integralização: A carga horária deverá ser integralizada em, no mínimo, quatro 

(4) anos, ou seja, 8 (oito) semestres e, no máximo, em 7 (sete) anos e 6(seis) meses, ou seja, 15 

(quinze) semestres.  
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3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

A formação no campo da comunicação no Brasil é algo que ainda se insere num 

desafiador contexto, de recursos humanos qualificados para atuar no mercado e vivenciar 

compreensivamente a dicotomia entre o saber sócio técnico e a necessidade de sedimentar 

valores humanos para além do consumo. Outro fator considerável é que o ensino de 

comunicação no país, sobretudo no âmbito dos processos criativos inerentes ao jornalismo, em 

se tratando de objeto de estudo, por exemplo, ainda carece de definição ou, talvez, retomada de 

aspectos desprezados pelos estudiosos da área.  

Além disso, em consonância com a área de conhecimento na qual a Comunicação se 

insere, o das “Ciências Sociais Aplicadas”, verifica-se que essa área não tem apenas como 

objetivo principal discutir os processos de comunicação, mas também o de pensar a produção 

de sentido que ocorre no contexto midiático. Por isso, o Projeto Pedagógico do curso de 

Graduação em Comunicação Social - Jornalismo da Faculdade Alves Faria busca responder às 

demandas profissionais emergentes, graduando recursos humanos dotados de saberes e 

habilidades práticas para atuar com desenvoltura no mercado jornalístico, dispondo ainda de 

competências para definir novos espaços à sua atuação em nível regional mediante a 

estruturação de um perfil empresarial, corporativo e uma visão globalizada sobre o negócio. 

Adota, em sua práxis educacional, a concepção evidenciada no Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI da ALFA para caracterização teórico-metodológica acerca 

da base filosófica que dá sustentação ao trabalho dos professores em sala de aula. A práxis 

educacional é desenvolvida numa abordagem dialógica com base nos movimentos de 

sensibilização, desconstrução/construção, reconstrução do conhecimento e avaliação da própria 

produção, e em conformidade com a missão institucional.  

O curso prepara o egresso para ser um agente de transformação social, pela aplicação da 

teoria e da prática em prol do bem-estar social, atuando em equipe, com ética, profissionalismo 

e compromisso com a sua dimensão humana – da ação e da reflexão –, que o torna capaz de 

conhecer a realidade, interagindo com os seus iguais, para que cada um se torne melhor, em 

nome de propósitos cooperativos e criativos. 

Estabelece coerência recíproca das atividades de ensino, pesquisa e extensão propostas 

pela Instituição com a adoção e de um conjunto ações que asseguram a interdisciplinaridade, 

não só na forma de pensar como os conteúdos programáticos das disciplinas se entrelaçam, mas 

como se tornam presentes nas práticas acadêmicas que o aprendizado teórico-prático é 
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simultaneamente expandido envolvendo discentes e docentes em programas e/ou projetos de 

extensão desenvolvidos. 

A proposta contempla a desafiadora participação desses sujeitos, na seguinte 

perspectiva: antecipar situações do mundo do trabalho enquanto experimentação 

socioeducacional (prática social), de cunho científico e crítico, daquilo a que convencionamos 

chamar de "atuação profissional" acrescida de ético-moralidade, de modo a fomentar a 

cooperação entre docentes/discentes, docentes/docentes e entre estudantes. Um dos resultados 

esperados dessa dinâmica seria a composição de condições objetivas e subjetivas para, 

(re)dimencionar o papel do curso de Comunicação Social - Jornalismo, na cidade de Goiânia. 

Assim, o curso de Comunicação Social - Jornalismo da ALFA, em seus oito períodos, 

promove didaticamente um aprendizado contextualizado com base nas especificidades da 

região, mas não deixa de inserir o estudante no teórico e prático da macroestrutura do mercado 

como um todo. Por isso, propicia aos discentes o desenvolvimento de competências 

profissionais, sociais e intelectuais para que os mesmos possam atuar no mercado local e de 

outras regiões nas diferentes áreas do Jornalismo com uma visão crítica. 

 

 

 

3.1 Missão do Curso 

 

A Comunicação Social, no conjunto, e o Jornalismo, de modo especial, se constituem 

em sistemas e processos de fundamental importância no mundo atual, umbilicalmente ligados 

às profundas e aceleradas transformações que estão ocorrendo, tanto no sentido de promovê-

las, “outorgando-lhes” legitimidade social e intensificando sua difusão social, quanto recebendo 

seus impactos, tendo o papel de articulador de conhecimentos na sociedade. 

O Curso de Comunicação Social - Jornalismo tem como missão formar o Jornalista apto 

a atuar em um mundo de constantes transformações, devidamente habilitado a compreender o 

meio social, político, cultural e econômico onde está diretamente inserido e responsável pela 

produção de informações relacionadas a fatos, circunstâncias, e contextos do momento 

presente. 
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3.2 Objetivo Geral 

 

O curso de Comunicação Social - Jornalismo da ALFA tem como o objetivo maior a 

formação de profissionais com visão crítica, analítica e abrangente, que compreendam seu papel 

profissional no contexto social que está a emergir, fortemente baseado na tecnologia e nos 

fluxos informacionais; profissionais capacitados a atuar com competência, responsabilidade 

social, ética e iniciativa e, ao mesmo tempo, capazes de aprofundar o conhecimento existente e 

de gerar e sistematizar novos conhecimentos acerca dos processos e meios de comunicação, do 

funcionamento desses meios e, especialmente, da produção jornalística e seus efeitos. 

 

 

3.3 Objetivos Específicos 

 

O curso de Comunicação Social - Jornalismo da ALFA tem como objetivos específicos: 

- identificar o fato jornalístico, elaborar a pauta e planejar a cobertura para qualquer 

meio e veículo; 

- realizar entrevistas e reportagens, inclusive imagética (reportagem fotográfica e 

cinematográfica); 

- elaborar artigos, crônicas e editoriais; 

- revisar, reelaborar e editar o material jornalístico de forma adequada a cada meio e 

veículo; 

- elaborar e executar políticas de comunicação para empresas, órgãos governamentais 

e organizações da sociedade civil, incluindo entidades sindicais e dos movimentos 

sociais, inclusive como assessor e consultor; 

- constituir e gerenciar órgãos e empresas de comunicação jornalística. 

 

Para que o Curso cumpra a sua finalidade e atinja os objetivos propostos, a ALFA 

compromete-se à: 

 Oferecer ensino qualificado, assegurando uma formação integral – básica, profissional 

e prática (real) –, fornecendo conteúdos e promovendo atividades que desenvolvam o raciocínio 

lógico, instiguem à investigação, propiciem a inter-relação com outros campos do saber, 

estimulem a capacidade crítica e a conduta ética no exercício da profissão; 
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 Promover a prática da extensão e de atividades extracurriculares, visando ao 

aprimoramento técnico do futuro profissional e o desenvolvimento da cidadania, buscando 

parcerias dentro da sociedade; 

 Estimular a investigação científica, por meio da implementação de políticas 

institucionais de iniciação à pesquisa, desenvolvendo-se também as estratégias de sustentação 

do programa com a dedicação de docentes e apoio aos discentes; 

 Oferecer uma infraestrutura coerente com os objetivos da Instituição, que compreende 

biblioteca de qualidade, laboratórios bem equipados, salas apropriadas para um ensino 

atualizadoe modernos recursos de informática; 

 Manter um corpo docente altamente qualificado, comprometido com os princípios 

filosóficos e a proposta pedagógica da Instituição, garantindo-lhe oportunidades de 

aprimoramento e atualização; 

 Incorporar os avanços tecnológicos na prática pedagógica, dentro de uma perspectiva 

de análise crítica e ética sobre seus efeitos na sociedade; 

 Identificar e buscar atender às necessidades da região em que se insere; 

 

As formas e os meios pelos quais esses compromissos serão implementados e os 

objetivos do curso atingidos serão apresentados nos itens que seguem neste projeto pedagógico. 

 

 

3.4 Perfil do Egresso 

 

A Faculdade Alves Faria tem em perspectiva o potencial no campo do Jornalismo e 

também as responsabilidades sociais destes profissionais. O perfil do egresso em Jornalismo se 

caracteriza:  

- pela produção de informações relacionadas a fatos, circunstâncias e contextos do 

momento presente; 

- pelo exercício da objetividade na apuração, interpretação, registro e divulgação dos 

fatos sociais; 

- pelo exercício da tradução e disseminação de informações de modo a qualificar o 

senso comum; 

- pelo exercício de relações com outras áreas sociais, culturais e econômicas com as 

quais o jornalismo faz interface. 
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Dessa forma, o alvo pretendido em relação à formação geral do egresso consiste na 

formação do cidadão. O perfil comum do egresso corresponde a um objetivo de formação geral 

que caracteriza-se por: 

Assim, o jornalista egresso da ALFA deve estar preparado para atuar não só na região onde 

está sendo formado (Estado de Goiás, Região Centro-Oeste), mas também em qualquer parte 

do País e do Mercosul, tendo capacidade de:  

- análise e reflexão sobre a realidade sócio-político-econômica e cultural, 

identificando componentes e forças atuantes em cada contexto; 

- intervenção nessa realidade, com transparência, responsabilidade social e ética, 

através do uso adequado das técnicas jornalísticas, executando desde a seleção do 

fato noticiável até a difusão da notícia, passando pelos processos de captação 

(entrevistas, reportagens, pesquisas) e codificação de mensagens para os mais 

diversos meios, destacadamente os veículos impressos (jornal, revista, livro-

reportagem), rádio, televisão, Internet (Jornalismo On-line) e CD (Jornalismo 

Multimídia); 

- gestão dos processos e empreendimentos de natureza jornalística e informacional, 

da empresa caracteristicamente jornalística à agência de provimento de conteúdo 

para portais na Internet, incluindo assessoria de comunicação, agência de notícias e 

outros, planejando e gerenciando a execução da cobertura jornalística, a edição, o 

processamento industrial e a distribuição ou transmissão de produto jornalístico, 

apropriando ou alocando os recursos humanos, materiais e financeiros necessários 

ou identificando necessidades de clientes e propondo alternativas de gerenciamento 

a execução da solução escolhida; 

- incorporação ao seu fazer profissional das novas tecnologias em comunicação e 

informação. 
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4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

4.1 Concepção do Currículo e Princípios Norteadores 

Em consonância com os princípios norteadores estabelecidos no Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), os projetos pedagógicos dos cursos de graduação da ALFA têm como 

diferencial a articulação de componentes curriculares que promovem o desenvolvimento 

integral do aluno, por meio de práticas pedagógicas voltadas à aplicação das teorias aprendidas 

em sala de aula.  

O Projeto Pedagógico do curso de Comunicação Social - Jornalismo, com suas 

peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, abrangerão, em sua concepção 

curricular, princípios norteadores, buscando uma junção teórica e prática, de forma a revelar 

inter-relações com a realidade local, regional, nacional e internacional, segundo uma 

perspectiva histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das organizações, 

visando à formação do Jornalista, como ser social, cidadão e profissional inserido na realidade 

do mercado, dotado de conhecimento, de atualização tecnológica e de valores éticos e 

profissionais, que lhe permitam atingir autonomia e dignidade.  

Para que a Instituição possa cumprir com seu objetivo, missão e atuação na comunidade, 

alguns princípios são considerados para o exercício das atividades pedagógicas e acadêmicas 

na Instituição. Esses princípios privilegiam:  

- Indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão;  

- Reflexão;  

- Formação para o mundo do trabalho e exercício da cidadania;  

- Articulação entre teoria e prática;  

- Interdisciplinaridade;  

- Flexibilidade. 

 

4.1.1 Indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensão 

 A organização curricular proposta objetiva a articulação ensino-pesquisa-extensão e 

graduação-pós-graduação, de forma que o Jornalista busque uma atualização crítico-reflexiva 

constante acerca de sua prática educativa, compreendendo-a como um todo inserido num 

contexto histórico e social. 
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4.1.2 Reflexão 

 

O projeto acadêmico da ALFA, fazendo jus à sua visão de ser a melhor Escola de 

Negócios do Centro-Oeste, está voltado para a formação do profissional reflexivo, perfil 

demandado pelo atual modelo organizacional. O profissional reflexivo é aquele que tem, entre 

outras características, a capacidade de acessar informações de que precisa para construir seu 

próprio conhecimento, de ser agente das mudanças, flexível e competente o bastante para 

colaborar na solução das situações-problema típicas de sua área de atuação, de forma a 

promover a divulgação de conhecimentos técnicos e científicos do Jornalismo em suas 

especificidades objetivadas e incentivadas por esta IES, assim como a criação e difusão da 

cultura em geral, tripé constituinte do patrimônio da humanidade, comunicando o saber, por 

meio do ensino, publicações e outras formas de comunicação social.  

A formação do profissional crítico-reflexivoé, em última instância, consequência da 

formação da pessoa humana, isto é, de um ser humano capaz de ação e reflexão e que, num 

movimento indissociável age-pensa-age sobre e nas realidades do mundo em que vive, nas 

circunstâncias e contextos organizacionais em que venha a se inserir.  

 

4.1.3 Formação para o Mundo do Trabalho e o Exercício da Cidadania 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Comunicação Social - Jornalismo da ALFA se 

propõe a formar cidadãos aptos a prestar serviços técnicos especializados à comunidade, 

estabelecendo vínculos com as organizações e sociedade, além de promover a extensão, visando 

à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica, geradas na Instituição.  

Para alcançar a efetiva formação cidadã e a preparação para o mundo do trabalho, são 

propostas inúmeras atividades, dentre as quais destacamos: 

 Visitas técnicas; 

 Participação dos alunos em projetos institucionais de extensão à comunidade; 

 Atividades complementares; 

 Trabalho de Conclusão de Curso. 
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4.1.4 Articulação entre Teoria e Prática 

 

De acordo com a legislação em vigor, a prática deve ser componente curricular pensada 

e desenvolvida ao longo do processo formativo do estudante.  No curso de Comunicação Social 

- Jornalismo, a articulação interdisciplinar entre teoria e prática se materializa nas atividades 

práticas das disciplinas previstas na matriz curricular em laboratório, nas atividades 

complementares e de extensão. 

As atividades complementares são de fundamental importância para a complementação 

dos conteúdos teóricos discutidos em sala de aula, bem como, para a interação constante do 

estudante com o mercado de trabalho e a realidade social local. Dentre as principais atividades 

promovidas pelo curso durante os semestres letivos destacam-se: 

1. Visitas técnicas dos discentes às empresas da área de comunicação; 

2. Semana de integração: Tem o objetivo de criar referência para o aluno novo e 

aproximar os alunos dos veteranos e do mercado profissional. Nessa semana, são realizadas 

diversas atividades como: visitação aos laboratórios do curso, aula Magna com profissionais da 

região, oficinas e calourada. 

3. Encontro de Iniciação Científica (EICA): Acontece no segundo semestre de cada 

no letivo por meio de apresentações orais de artigos, mesas redondas e exposição de pôsteres 

dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos pelos estudantes. 

4. Jornada de Comunicação: Acontece geralmente no primeiro semestre de cada ano 

letivo; 

5. Monitoria: É um processo acadêmico-educativo, cujas atividades são realizadas 

semestralmente de forma conjunta professor-aluno, ligado a uma disciplina e/ou núcleo de 

disciplina do curso. 

 

4.1.4.1 Estágio Supervisionado 

 

De acordo como o Decreto nº 87.497, de 18 de agosto de 1982, a atividade curricular 

de Estágio objetiva aprendizagens social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante 

pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizadas na 

comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob a 

responsabilidade e coordenação da Instituição de Ensino.  
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O curso de Comunicação Social - Jornalismo está impedido pelo Decreto-Lei 83 284/79 

de realizar estágios. Entretanto, o Projeto Piloto de Estágio Acadêmico ALFA, celebrado com 

a Comissão Estadual de Gestão da Qualidade da Formação em Jornalismo permite aos alunos, 

do 6º período em diante, a realização de estágios. 

O projeto piloto procura garantir que a experiência de estágio seja, de fato, acadêmica. 

Neste sentido, o estágio é entendido dentro do binômio ensino/aprendizagem, ficando a 

publicação da produção do aluno no meio de comunicação correspondente em segundo plano. 

Para tanto, a empresa jornalística que participar de projetos de estágio acadêmico deverá 

configurar-se em colaboradora/parceira da Instituição de ensino. Isso significa que a empresa 

jornalística não obterá benefícios imediatos, porém, estará contribuindo para a formação de uma 

mão-de-obra mais qualificada que poderá, posteriormente, ser assimilada por ela própria. 

O projeto garante que as atividades do estagiário sempre serão acompanhadas por um 

jornalista profissional. 

 

4.1.4.2 Visitas Técnicas 

As visitas técnicas são definidas pelo Corpo Docente nas semanas de planejamento 

semestrais considerando-se os conteúdos programáticos das disciplinas envolvidas, os objetivos 

propostos e os locais selecionados para as visitas. Os alunos são acompanhados pelos 

professores e apresentam relatórios de aprendizagem posterior que integram a avaliação 

processual das disciplinas envolvidas. 

 

4.1.4.3 Atividades Complementares 

 

As Atividades Complementares do curso de Jornalismo compreendem um total de 288 

horas/relógio, em consonância com as Novas Diretrizes, tais como: 

- Participação em projetos de pesquisa; 

- Monitoria; 

- Trabalhos de Iniciação Científica; 

- Participação em projetos de extensão; 

- Seminários; simpósios, congressos e conferências; 
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- Disciplinas oferecidas em outras instituições de ensino ou de regulamentação e 

supervisão do exercício profissional, desde que em cursos reconhecidos; 

- Disciplinas ou conteúdos que não estão previstas no currículo pleno da ALFA; 

- Participação em programas de governo; 

- Programas da instituição em relação a comunidade; 

- Conhecimentos e competências adquiridos fora do ambiente escolar, incluindo a 

prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente com relação ao mundo do trabalho e com ações 

de extensão à comunidade. 

 

O curso adota as Atividades Complementares como componente curricular, o qual é 

regido por Regulamento próprio exposto abaixo, definido pelo Conselho Superior e aprovado 

por meio de Resolução do Diretor Superintendente.  

 

I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Este regulamento, sendo parte das normas disciplinadoras do currículo pleno de graduação, 

dispõe sobre o regime de atividades complementares próprias dos Cursos de Graduação oferecidos pela 

Faculdade Alves Faria - ALFA, e estabelece a sua forma de realização com o apoio e controle do Núcleo 

de Estágio e Atividades Complementares. 

 

Art. 2º Compreende-se como atividades complementares, atividades de cunho acadêmico-científico-

culturais e que estejam especificadas na matriz curricular respectivo ou nos programas das disciplinas 

respectivas, exigida para integralização da carga horária do curso e a ser cumprida pelo aluno sob as 

várias formas à sua escolha, de acordo com o planejamento ajustado com a Coordenação de cada Curso 

ou com órgãos ou entidades competentes a esta vinculada. 

 

Art. 3º As atividades complementares devem atender, em geral, os objetivos do ensino, da pesquisa e os 

da ética profissional. 

 

Art. 4º As atividades complementares previstas e quantificadas na estrutura curricular serão cumpridas 

nas formas e condições descritas neste regulamento, abrangendo as seguintes modalidades explicitadas 

no Art. 13º. 

 

Art. 5º A escolha e a validação das atividades complementares deverão objetivar a flexibilização do 

currículo pleno e a contextualização do ensino e aprendizagem, propiciando ao aluno a ampliação 

epistemológica, a diversificação temática e o aprofundamento interdisciplinar como parte do processo 

de individualização da sua formação acadêmica. 

 

Art. 6º As atividades complementares não se confundem com estágio curricular obrigatório, trabalho de 

conclusão de curso ou com atividades regularmente desenvolvidas no contexto das aulas.  

 

 



FACULDADE ALFA – CURSO DE GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO - JORNALISMO – P. 48/112 

Gerência de Asseguração da Qualidade do Ensino 

 

II DO ÓRGÃO GESTOR 

 

Art. 7º O Núcleo de Estágio e Atividades Complementares é o órgão responsável pela administração 

das atividades complementares e pela observância das normas regimentais e regulamentares aplicáveis. 

 

Art. 8º São atribuições do Coordenador de Curso coordenar a oferta geral dessas atividades, validar ou 

não, junto ao Núcleo de Estágio e Atividades Complementares, as atividades apresentadas pelo aluno. 

 

 

III DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA GERAL 

 

Art. 9o É atribuição da Secretaria Geral, nos casos de aproveitamento de disciplinas cursadas fora da 

matriz curricular do aluno e/ou em outra instituição para os casos de transferência externa e portadores 

de diploma, informar ao Núcleo de Estágios e Atividades Complementares a quantidade de horas a 

serem lançadas. 

 

 

IV DA VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 10º O conjunto das atividades complementares será desenvolvido até o limite global da disciplina 

respeitados os limites máximos de carga horária estabelecidos por modalidade durante o curso regular, 

inclusive habilitação específica, conforme o plano curricular e normas estabelecidas no presente 

documento, podendo ser cumpridas sob o patrocínio das Faculdades ALFA, ou externamente, em 

Instituições de referência. 

 

Art. 11º As atividades complementares realizadas em outras instituições, entidades ou órgãos, sem a 

chancela ou respaldo das Faculdades ALFA, ficarão sujeitos à validação pela respectiva Coordenação, 

mediante exame de compatibilidade com os objetivos didático-pedagógicos e profissionalizantes do 

curso, expressos no Projeto Pedagógico das Faculdades ALFA, e à vista da correspondente 

comprovação. 

§ 1º A validação das atividades complementares será requerida e justificada pelo aluno interessado, 

instruindo o pedido com a comprovação de frequência, comparecimento ou participação.  

§ 2º O processo de requerimento, validação e comprovação das atividades complementares será 

encaminhado ao Coordenador pelo Núcleo de Estágio e Atividades Complementares. Cabe a este 

validar, registrar e arquivar. 

§ 3º É vedada a validação de qualquer modalidade de atividades complementares realizadas 

anteriormente ao ingresso do aluno no respectivo curso de graduação ministrado pelas Faculdades 

ALFA. Atividades realizadas em outras Instituições de Ensino Superior deverão constar no histórico 

escolar da instituição de origem. 

 

V DA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 12º É vedado o cômputo concomitante ou sucessivo, como atividades complementares, de cargas 

horárias ou conteúdos, trabalhos, atividades ou práticas próprias das disciplinas do currículo pleno, ou 

destinado à elaboração e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, ou desenvolvidos nos estágios 

supervisionados.  

 

Art. 13º O aluno deverá comprovar a sua participação nas atividades, observado o limite máximo de 

carga horária de acordo com a Tabela abaixo: 

 

§ 1º Todas as atividades realizadas na modalidade à distância somente serão computados 5% a 50% da 

carga horária total, independentemente da Instituição ofertante e após análise do setor competente. 
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§ 2º Para os discentes regularmente matriculados nos 7º e 8º períodos em 2011.2 e 2012.1, 

respectivamente, as horas de atividades complementares serão computadas de acordo com o 

regulamento anterior. 

 

 

I) Iniciação Científica (IC) Percentual de 

Aproveitamento 
a) Elaboração e entrega do relatório de pesquisa de IC 80% 
b) Participação como ouvinte nas apresentações de eventos programados pelas 

Faculdades ALFA ou outra IES. 
80% 

c) Publicação de artigo científico oriundo da IC 80% 
II) Eventos na área do curso na ALFA   
a) Palestras, Seminários, Congressos 50% 
b) Debatedor 80% 
c) Apresentação de trabalhos 50% 
Eventos na área do curso em outra Instituição  
a) Palestras, Seminários, Congressos 50% 
b) Debatedor 40% 
c) Apresentação de trabalhos 80% 
III) Atividade de extensão universitária  
a) Participação em atividades ou eventos culturais 50% 
b) Ministrar cursos de extensão, sob supervisão docente na área do curso. 70% 
c) Visitas técnicas  60% 
d) Viagens de estudo 60% 
e) Participação em programas de cunho social 70% 
IV) Monitoria Máximo por 2 semestres 
a) Exercício de monitoria em disciplinas das Faculdades ALFA 100% 
V) Gestão ou Representação Estudantil  
a) Participação em entidades de natureza acadêmica 80% 
b) Representação em colegiados 80% 
VI) Laboratório de informática   
a) Participação em curso de informática 50% 
VII) Estágio voluntário/prática profissional em áreas afins ao curso. 50% 
VIII) Cursos na modalidade à distância - EAD 50% 
IX) Curso de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (somente para os 

bacharelados) 
50% 

 

VI DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 14º Dos atos ou decisões do Coordenador do Curso caberá recurso ao Conselho Acadêmico. 

 

Art. 15. Os casos omissos serão dirimidos pelo Diretor Acadêmico, ad referendum do Conselho da 

Instituição. 

 

Este Regulamento foi aprovado pela Direção Acadêmica das Faculdades ALFA, em 07 de julho de 2011, 

e entra em vigor na data de sua publicação. 

Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Goiânia, julho de 2011. 

Nelson de Carvalho filho 

Diretor Superintendente 
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4.1.4.4 Trabalho de Conclusão de Curso 

 

De acordo com o Regulamento da Área de Metodologia, Iniciação Científica e Trabalho 

de Conclusão de Curso da Faculdade ALFA, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é 

exigido para a concessão do diploma de Curso de Graduação e consiste na elaboração de 

investigação científica, devendo, de acordo com as normas da ABNT (NBR 14804), representar 

o resultado de estudo que expresse conhecimento do assunto escolhido, obrigatoriamente 

emanado das disciplinas e programas ministrados ao longo do curso. 

Os Trabalhos de Conclusão de Curso em Comunicação Social - Jornalismo estão 

inseridos na disciplina Projetos Experimentais em Jornalismo (PE’s), que foi instituída para 

ampliar tanto o exercício da prática jornalística como, também, a reflexão crítica na área. Os 

Projetos Experimentais remetem-se à realização de uma “prática profissional intensiva”, 

exigindo-se, também, a “avaliação crítica dos trabalhos” efetuados. 

A Resolução CFE/MEC nº 002/84, que trata dos PE’s, determina no Art. nº 3 – parte 

III, que os Projetos Experimentais compreenderão “a produção, no último semestre do curso, 

de trabalho relacionado com a habilitação específica, em forma de monografia, fita gravada de 

som e imagem ou de som, filme cinematográfico sonoro, publicação impressa, campanha 

publicitária, plano de editoração, ou planejamento de programas de Relações Públicas – sempre 

realizados nos laboratórios da própria escola”.  

 Os Projetos Experimentais da Faculdade Alves Faria são realizados e avaliados de 

acordo com um regulamento especifico tendo em vista que o aluno deverá ser capaz de fazer a 

vinculação entre os temas e conteúdos abordados nas diversas áreas do Curso, focado em um 

dos segmentos do Jornalismo, embasado em fundamentos metodológicos e teóricos. 

 De acordo com regulamento específico do curso, na realização do Trabalho de 

Conclusão de Curso, o aluno poderá optar pela modalidade de Monografia ou pelo 

desenvolvimento de um Projeto Experimental, dentro dos segmentos do jornalismo: Impresso 

(jornal, revista, livro-reportagem, livro-reportagem fotográfico); Televisivo (documentário, 

telejornal, telejornal temático); Radiofônico (radiojornal, documentário); Assessoria em 

Comunicação ou Multimídia.  
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REGULAMENTODETRABALHOSDECONCLUSÃODECURSOEM COMUNICAÇÃO 

SOCIAL - JORNALISMO 
 
 
 

1.  O trabalho de conclusão de curso em Jornalismo é parte integrante do currículo e obrigatório para 

a obtenção do diploma; 
 

2.  O aluno deverá ser capaz de fazer a vinculação entre os temas e conteúdos abordados nas diversas 

áreas do curso, integrando-os em um projeto de pesquisa ou experimental focado em um dos 

segmentos do Jornalismo, embasado em fundamentos metodológicos e teóricos; 
 

3.  Será permitido a alunos matriculados em turnos diferentes formar equipe de trabalho nos projetos 

experimentais; 
 

4.  Para realizar o trabalho de conclusão de curso, o aluno ou grupo poderão propor um dos seguintes 

segmentos: 

4.1Impresso 

 

4.1.1 Jornal ou revista: Produção e edição de dois números com 24 páginas de material 

jornalístico, tratando de um tema central, condutor das pautas de todas as matérias que 

irão compor o produto planejado. 

Produto final: texto de fundamentação teórica de no mínimo 20 páginas e textos e print 

final das edições completas. 

 

4.1.2Livro-reportagem: centrado em um tema. O texto final deverá ter no mínimo o 

equivalente a 50laudas (98 mil caracteres, incluídos espaços). 

Produto final: livro com dimensões em conformidade com normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), encadernado com lombada quadrada, 

paginado, eventualmente ilustrado  com  fotografias  e   outros elementos. É obrigatória 

a produção de uma fundamentação teórica de no mínimo 20 páginas. 

 
4.1.3Livro-reportagem fotográfico: centrado em um tema. Tem como linguagem principal 

a fotografia, devendo conter no mínimo 50 fotos e textos complementares sobre o 

assunto. 

Produto final: livro com dimensões em conformidade com normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), encadernado com lombada quadrada, 

paginado. É obrigatória a elaboração de uma fundamentação teórica de no mínimo 20 

páginas. As fotografias deverão ser produção original dos alunos, sem o uso de 

softwares. 
 

4.2Televisivo 

 
4.2.1Documentário: com duração mínima de 30 minutos. 

Produto final: DVD em formato compatível com o disponível no Laboratório de 

Telejornalismo da ALFA, acompanhado de texto de fundamentação teórica do objeto 

pesquisado de no mínimo 20 páginas, além do roteiro completo do documentário. O uso 

de imagens de arquivo é permitido quando adequado ao tema, desde que: não exceda 20% 

do produto final; seja dado o devido crédito. O   porcentual de   imagens  de  arquivo  

poderá  ser  maior  em  caso  de documentário histórico. 
 

4.2.2Telejornal: Três programas com duração mínima de 20 minutos, dividido sem blocos. 

Produto final: DVD em formato compatível com o disponível no Laboratório de 

Telejornalismo da ALFA, acompanhado de texto de fundamentação teórica de no 

mínimo 20 páginas, além do roteiro completo dos programas. 
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4.2.3Telejornal temático: duas edições experimentais com duração mínima de 30 minutos 

cada. 

Produtofinal: DVD em formato compatível como disponível no Laboratório de 

Telejornalismo da ALFA, acompanhado de texto de  fundamentação teórica de no 

mínimo 20 páginas, além do roteiro completo das edições. 
 

 
 

4.3Radiofônico 

 

4.3.1Radiojornal: Três edições experimentais com duração mínima de 20 minutos. 

Produto  final: CD acompanhado de  texto de fundamentação teórica  de no mínimo de 

20 páginas, com roteiro completo. 

 
4.3.2Documentário ou Especial: com duração mínima de 30 e máxima de 45 minutos. 

Produto final: CD acompanhado de texto de fundamentação teórica de no mínimo de 20 

páginas, com roteiro completo. O uso de música deverá ser restrito à produção. 
 
 
 

4.4Monografia 

Estudo de um tema, centrado na área de Jornalismo ou da Comunicação, fundamentado 

em pesquisa adequada a este tipo de trabalho. O texto final deverá ter no mínimo o 

equivalente a 50 laudas (98 mil caracteres, incluídos espaços). 

Produto final: documento em formato A4, encadernado com capa dura, observando as 

características próprias de trabalho monográfico e as normas de apresentação da ABNT. 

A monografia deverá seguir a estrutura e as regras de apresentação do livro de 

Metodologia Científica da ALFA. 
 

4.5Assessoria de Comunicação 

Formulação de um plano de comunicação para público externo e interno, com 

apresentação obrigatória de produtos exemplificativos para ambos os públicos, 

baseados em estudo de uma empresa, organização não-governamental, instituição sem 

fins lucrativos ou movimento social. 

Produto final: plano de comunicação, layouts exemplificativos dos produtos de 

comunicação sugerido se texto de fundamentação teórica de nomínimo20 páginas. 
 

4.6Webjornalismo 

Criação e desenvolvimento de site de conteúdo jornalístico. 

Produto final: CD como site jornalístico de conteúdo original e diversificado (textos, 

áudios, vídeos), sendo obrigatório um mínimo de 10páginasvirtuaise demonstração em 

computador, além de texto de fundamentação teórica de no mínimo20páginas. 
 
 
 

5.  A fundamentação teórica do trabalhoexperimental deverá abordar os seguintes aspectos: 
 

5.1–Tema; 
 

5.2–Relaçãodojornalismocomasociedade; 
 

5.3–Metodologiadoprodutojornalísticodesenvolvido; 
 

5.4–Teoriasdojornalismoe dacomunicação; 
 

5.5–Linhaeditorialepúblico-alvo. 

 



FACULDADE ALFA – CURSO DE GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO - JORNALISMO – P. 53/112 

Gerência de Asseguração da Qualidade do Ensino 

 

6.   O trabalho de conclusão de curso poderá ser realizado individualmente ou em grupo, de acordo 

com os critérios abaixo: 

 
Impresso (jornal e revista) Máximo de 3 alunos Livro 

Reportagem Máximo de 2 alunos Livro-reportagem 

Fotográfico Individual 

Televisivo Máximo de 4 alunos Radiofônico 

Máximo de 3 alunos Monografia  

Individual 

AssessoriadeComunicação                             Máximode 3alunos 

Webjornalismo Máximode3alunos 

 
 
 

7.   No projeto do trabalho de conclusão de curso, o aluno ou grupo deve detalhar: o tema, a 

justificativa, a metodologia dotrabalho, a bibliografia básica, o cronograma de execução do 

projeto e, em caso de trabalho em grupo, detalhar as responsabilidades específicas de cada aluno. 

Também devem ser discriminadas as características do produto a ser obtido (número de páginas, 

tempo de duração, etc.), bem como os recursos materiais necessários para a sua execução, a lista 

de possíveis fontes e outras informações que permitam uma adequada análise do projeto. 
 

7.1Aaprovação do projeto ficará a cargo da disciplina Teoria e Métodos de Pesquisa 

em Jornalismo. 
 

7.2 Cada projeto deverá conter, obrigatoriamente, a indicação de pelo menos dois 

nomes de possíveis orientadores do trabalho. 

 

8Cabe ao aluno ou grupo prover os meios e recursos para a elaboração de seu produto final, utilizando 

os laboratórios do Curso de  Jornalismo  da   ALFA conforme  seu planejamento, aprovado pela 

coordenação do curso. Em caso de viagens e nas gravações externas autorizadas pela   coordenação, 

os gastos com transporte, hospedagem  e alimentação da equipe técnica são de responsabilidade do 

aluno ou grupo. 
 
 
9 O trabalho de conclusão de curso expressa a capacidade de o aluno desenvolver, de forma metódica, 

um trabalho no campo da Comunicação/Jornalismo, de comprovada autoria. É vedada a participação 

de profissionais para executar tarefas próprias do jornalista, ressalvados os serviços gráficos 

necessários para duplicação dos produtos. A comprovada participação de coadjuvantes profissionais 

em etapas do processo de elaboração do trabalho poderá significar a perda de pontos na avaliação 

geral ou mesmo a não aceitação do trabalho para análise da banca. 
 

10 Poderão orientar os trabalhos de pesquisa ou experimental os professores do curso de Jornalismo 

da ALFA com adequação teórica e/ou técnica à área na qual ministraráa orientação. 
 

10.1 A designação do professor-orientador para cada trabalho ficará cargo do 

aluno/grupo. Caso não haja indicação por parte do(s) estudante(s) ou se o professor 

indicado estiver impossibilitado de assumira orientação, a mediação será feita pela 

coordenação do curso. 

 

10.2 O professor-orientador poderá contar com a participação de um co-orientador, 

professor de qualquer área da ALFA, considerando a relação de sua especialidade como 

trabalho do aluno. Caberá ao professor-orientador balizar o desenvolvimento   de cada 

trabalho, verificar a adequação ao projeto aprovado, alertar quanto à utilização e 

bibliografia adequada e sobreas possibilidades de resolução dos problemas relacionados 

com a produção pretendida pelo aluno ou grupo. 
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10.3 Serão realizadas dez sessões de orientação, sendo obrigatória a presença de todos 

os integrantes do grupo, em dia e horário estabelecidos como professor-orientador, 

devendo cada uma delas ser registrada no formulário definido pelo Núcleo de Pesquisa 

(Nupes). A verificação de frequência nas sessões de orientação será de forma individual, 

e anotada no mesmo documento do Nupes. Para a aprovação, é obrigatória a presença 

do aluno em ummínimode75%(setenta e cinco por cento) das sessões de orientação. 
 

10.4 Ao longo do desenvolvimento do trabalho, o professor-orientador emitirá parecer 

circunstanciado sobre a condição do grupo ou aluno apresentar o produto final, podendo 

recomendar a não apresentação, o que implica a reprovação. 

 

11A avaliação do produto final será feita por banca examinadora constituída pelo professor orientador 

e pelo menos dois professores leitores da ALFA, sendo um deles mestre. Entre os membros da banca, 

pelo menos dois devem ser professores-jornalistas. 
 

11.1 A banca examinadora poderá ser acrescida de um convidado, obrigatoriamente, 

com vínculo comprovado como tema do projeto e, preferencialmente, professor 

universitário ou jornalista profissional, com atuação comprovada na área de abrangência 

do trabalho de pesquisa ou experimental   desenvolvido.  O convidado   poderá avaliar 

criticamente o produto, mas não poderá emitir conceito para a formação da nota final 

do aluno ou grupo. 
 
 

12 A defesa da pesquisa ou do trabalho experimental será feita em sessão pública, em dia e horário 

previamente estabelecidos pela coordenação do curso. 
  

12.1º aluno ou grupo entregará à coordenação do curso, com antecedência mínima de 

dez dias da defesa do trabalho, cópias do produto final para serem encaminhadas a cada 

um dos membros da banca. 
 
 

13 Caberá aos professores leitores a atribuição de nota variável de zero a dez (com peso oito), e ao 

orientador, a  avaliação processual, variável entre zero a dez (com peso dois). O conceito será emitido 

ao final da apresentação e análise de cada trabalho. A média das notas emitidas pelos examinadores 

será lançada em ata própria. 
 
 
 

13.1  Os trabalhos de pesquisa (monografia) devem ser avaliados conforme os critérios 

estabelecidos pelo Nupes (ver anexo), que se dividem em: conteúdo (valor:5,0); 

adequação à linguagem científica (valor:3,5) e apresentação oral (valor:1,5); 
 

13.2  Os trabalhos experimentais devem ser avaliados conforme os seguintes critérios: 
 

13.2.1Conteúdo: até 4,0 pontos para a avaliação da qualidade da pesquisa, 

qualidade do texto, relevância do tema, correspondência do conteúdo com a 

proposta (projeto)e a aplicação dos fundamentos essenciais exigidos no 

segmento em que está inserido o trabalho; 
 

 

13.2.2 Fundamentação teórica e metodológica: até3,0 pontos. Será considerada 

a capacidade de elaboração reflexiva do luno. 
 

13.2.3 Qualidade estética (edição e finalização):até 1,5ponto. 
 

13.2.4 Apresentação oral:até 1,5ponto. 
 
 
 

13.3   Será aprovado o aluno ou grupo que obtiver conceito igual ou superior a 6.0(seis). 
 

13.4    O aluno ou grupo que obtiver conceito inferior a 4.0 (quatro) será reprovado. 
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13.5      Se o aluno ou grupo obtiver conceito abaixo de 6.0 (seis), mas não inferior a 

4.0 (quatro), terá 30 dias para a reelaboração do produto final e sua 

reapresentação. 
 

13.6      Os alunos reprovados deverão matricular-se novamente em Projetos 

Experimentais em Jornalismo e cumprir integralmente todas as suas exigências. 
 
14 Apósa aprovaçãodo trabalho, o aluno entregaráuma cópia do produto final acompanhado do texto 

encadernado em capa dura, conforme estabelecido pelo Nupes, para compor o  acervo de TCCs da 

instituição e uma cópia em arquivo digital do trabalho realizado (fundamentação teórica e produto ou 

monografia) para o arquivo da coordenação decurso. A nota final do discente só será lançada no sistema 

após a entrega das cópias do trabalho. 
 
 
15 A critério da coordenação do curso e com base em recomendação de banca ou parecer de 

professores, poderão ser selecionados trabalhos para inscrição em mostra se concursos universitários 

e/ou exibição em canais de rádio e TV. 
 
 
16 Os trabalhos que obtiverem conceito final inferior a 8.0 ( oito) não poderão ser inscritos, exibidos 

ou ter participação e m eventos, concursos ou mostras externos coma utilização ou referência ao nome 

ALFA ou Faculdades Alves Faria. 
 
 
 
17 Deverão  ser observados  princípios  éticos   e da legislação  de direitos   autorais relacionadosao 

usode imagens, textos, músicas, poemas e qualquer outro tipo de criação intelectual de terceiros, 

eventualmente utilizados nos trabalhos. 

 

 

 

4.1.5 Interdisciplinaridade 

A interdisciplinaridade é utilizada como forma integradora das ações pedagógicas, 

tendo uma preocupação com a interação entre os professores e disciplinas/conteúdos. Ela não 

é vista como justaposição de conteúdos e disciplinas heterogêneas, mas como forma de 

interação, como necessária à formação geral, profissional, à formação de pesquisadores, como 

condição de uma educação permanente, como superação da dicotomia ensino-pesquisa e como 

forma de compreender e modificar o mundo. 

Nesse sentido, buscou-se efetivar no Curso de Comunicação Social - Jornalismo, um 

trabalho realmente interdisciplinar por meio da elaboração do ementário e da bibliografia para 

as diversas disciplinas do Curso, propiciando uma visão interdisciplinar de seus conteúdos. 

Vale ressaltar que a efetivação da interdisciplinaridade só se realiza concretamente no 

ensino, quando o corpo docente possui a formação necessária para a sua implementação, o que 

ocorre no Curso.  

É nessa perspectiva de interdisciplinaridade que o Projeto Pedagógico do Curso de 

Comunicação Social - Jornalismo se pauta. A matriz do curso prevê uma estrutura curricular 

onde as disciplinas discutem teorias gerais e específicas do estudo, sinteticamente distribuídas 
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de modo a definir o perfil do seu egresso, por meio da inter-relação entre elas e, por uma 

necessidade conceitual e de mercado, onde os conhecimentos convergem cada vez mais.  

 

4.1.6 Flexibilidade 

 

A flexibilidade corresponde à capacidade de adaptar-se a situações novas surgidas 

durante a execução de planos ou projetos. A Faculdade Alves Faria tem acompanhado e 

contribuído para o debate das questões educacionais em todos os níveis, visando adequar seus 

cursos ao que há de mais atualizado em termos de proposta pedagógica para o Ensino Superior 

em todas as áreas, evidenciando o princípio da flexibilidade na atualização permanente dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

Nesse sentido, a flexibilidade antecipa mudanças, desde as esperadas até as imprevistas. 

Esse princípio norteia a organização e o planejamento pedagógico da Instituição e ganha 

concretude em diferentes momentos, como: o Plano de Ensino (Plano de Curso e Plano de 

Aula), o Planejamento e Gestão Semestral da Performance do Ensino e da Aprendizagem, a 

Convenção Acadêmica, as Reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE), do Colegiado, 

entre outros momentos, vistos como sinalizadores da necessidade de redimensionamento de 

ações.  

 

 

4.2 Metodologia e Estratégias de Ensino-Aprendizagem 

As diferentes opções metodológicas visam à integração das disciplinas do curso, 

relacionando-as e contextualizando-as às temáticas específicas para despertar o interesse do 

aluno. Isto requer estratégias de ensino que propiciem uma maior interatividade docente-

discente e discente-discente, proporcionando a construção do saber e do conhecimento a partir 

de um referencial teórico e do conjunto de vivências e experiências de cada aluno.  

Com isso, pretende-se desenvolver no aluno o compromisso com seu próprio 

desenvolvimento de forma reflexiva e transformadora, por meio do ensino pela pesquisa.  

Assim, além de formação de nível superior adequada ao exercício profissional, a metodologia 

e as estratégias de ensino-aprendizagem da ALFA têm por objetivos a realização de pesquisas 

e o estímulo das atividades criadoras; o ensino e a pesquisa ligados à comunidade mediante 

cursos e serviços especiais e o incentivo à valorização humana e social das profissões.  
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Dessa forma, no intuito de desenvolver o perfil profissional desejado para os egressos 

do curso de Comunicação Social - Jornalismo da ALFA, serão privilegiadas metodologias de 

ensino-aprendizagem coletivas. Considerando a pluralidade de visões do processo de ensino-

aprendizagem serão utilizadas diversas técnicas existentes no âmbito da didática, tais como: 

 Técnicas de exposição pelo professor, na forma de aulas expositivas dialogadas, 

participativas e interativas, consideradas como necessárias para introduzir um novo 

assunto, propiciar uma visão global e sintética, esclarecer conceitos e concluir 

estudos; 

 Técnicas centradas no aluno, na forma de estudos de texto e de casos e de estudos 

dirigidos (ou orientados), que objetivam desenvolver a capacidade de estudar um 

problema, de forma sistemática, desenvolver a capacidade analítica e as habilidades 

de compreensão, interpretação, análise, crítica, e (re)-criação de textos, bem como 

preparar para o enfrentamento de situações complexas;  

 Técnicas de elaboração conjunta, em especial a mesa-redonda, que objetivam 

propiciar a contribuição conjunta do professor e dos alunos e analisar coletivamente 

e um tema importante, a fim de se chegar a uma posição; 

 Técnicas de trabalho em grupo, objetivando, em especial, dar a todos os alunos a 

oportunidade de participar, quer formulando perguntas, quer formulando respostas 

e perguntas, ou expressando opiniões e posições, bem como aprofundar a discussão 

de um tema ou problema, chegando a conclusões; 

 Aulas práticas em laboratório, nas quais são fundamentais a explicitação dos 

objetivos da aula e a colocação do professor como um elemento de suporte para se 

atingir esses objetivos. Busca-se, com isso, dar ao aluno o máximo de autonomia na 

organização de suas atividades visando o seu desenvolvimento.  A orientação é que 

cada máquina, bancada ou equipamentos sejam utilizados individualmente com o 

objetivo de promover a prática e o fazer jornalístico, culminando no processo de 

produção coletiva; 

 Utilização de pesquisas pontuais nas diversas disciplinas que compõem a matriz 

curricular, sendo elas orientadas pelos respectivos professores; 

 Realização de visitas técnicas; 

 Participação em eventos internos, como palestras, seminários e fóruns temáticos 

de interesse para a formação do aluno. 
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4.3 Processo de Avaliação 

A avaliação é entendida pela ALFA como um processo contínuo e sistêmico, 

abrangendo a avaliação do processo ensino-aprendizagem, a avaliação do egresso e a avaliação 

institucional, de forma articulada com os processos de autoavaliação do Docente, dos Discentes 

e da própria Instituição. 

No Curso de Graduação em Comunicação Social - Jornalismo da ALFA entende-se o 

processo ensino-aprendizagem como um projeto coletivo, onde todos são considerados agentes 

intelectuais ativos no processo de construção do saber. Embora cada professor, no exercício do 

seu fazer docente, possua autonomia para desenvolver a disciplina que está sob sua 

responsabilidade, precisa compreender e valorizar, que esta é parte integrante de um percurso 

formativo dos alunos e resultado de trabalho coletivo, que por sua vez precisa contribuir 

significativamente com este processo. 

 A identificação do perfil profissional pretendido para o egresso é vista como essencial 

e ponto de partida para o trabalho de reflexão e avaliação. Esta reflexão faz-se necessária, pela 

possibilidade do melhor encaminhamento na organização do trabalho pedagógico e sua 

relevância enquanto diferencial teórico, didático e da relação teoria-prática no processo ensino-

aprendizagem. 

 Compete à Coordenação do Curso organizar momentos de discussão, reflexão e 

avaliação coletiva entre os docentes que atuam no curso, tendo como objetivo aproximar as 

áreas de conhecimento para um trabalho interdisciplinar e o aprimoramento do processo ensino-

aprendizagem.   

A qualidade do processo formativo depende, em grande parte, do cumprimento integral 

das ementas das disciplinas previstas na grade curricular do curso, que por sua vez, devem 

garantir, na sua efetivação, a concepção de formação do jornalista,  tendo como referência o 

perfil profissional definido nesse projeto.  

A qualidade teórica, metodológica e os critérios avaliativos dos planejamentos devem 

ser verificados pelo coordenador do curso, pelos professores e alunos durante os momentos de 

avaliação coletiva, pelos consultores externos e, finalmente, pela supervisão do diretor de 

graduação e mantenedora. As avaliações do processo ensino-aprendizagem e do curso, em 

geral, devem fornecer elementos teórico-práticos que consubstanciem relatórios de melhoria 

dos processos formativos e, portanto, de avaliação curricular.  

Para tanto, é preciso investigar permanentemente o cumprimento das ementas das 

disciplinas na organização dos planos de ensino, a atualização bibliográfica constante, a 
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definição lógica e equilibrada dos conteúdos programáticos, a utilização de recursos 

metodológicos variados e adequados à apreensão dos conhecimentos e habilidades, o 

desenvolvimento conceitual e o alcance dos objetivos pretendidos, em razão do perfil 

profissional estabelecido. 

 Esses processos e elementos avaliativos só ganham sentido quando os professores estão 

comprometidos com um processo de construção do pensamento reflexivo por parte do aluno, 

objetivando uma apreensão significativa de saberes. 

Cabe destacar que os objetivos do plano de ensino, em consonância com a concepção 

de formação presente no projeto do curso, apresentam-se como elemento constitutivo do 

processo formativo, pois antecipam resultados esperados do trabalho pedagógico, expressando 

conhecimentos, habilidades e hábitos a serem assimilados de acordo com as exigências 

metodológicas. É, portanto, fundamental que os professores compreendam a relação existente 

entre conteúdos-objetivos-metodologias-avaliação, visando maior qualidade teórica e prática 

do trabalho acadêmico. 

Essas definições, quando debatidas e estabelecidas colegiadamente, consubstanciam um 

diferencial teórico-conceitual e didático-metodológico, permitindo maior articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão, sobretudo no que tange à implementação de projetos 

interdisciplinares.  

Nesse contexto, é de suma importância que a avaliação do processo ensino-

aprendizagem e do curso, em geral, seja vista e trabalhada de forma processual, pois a 

perspectiva da formação de um profissional crítico-reflexo implica uma discussão constante das 

práticas curriculares desenvolvidas no curso de modo a indicar a melhoria dos procedimentos 

existentes na Instituição. 

Assim, é preciso avaliar se ao longo do curso os princípios que orientam a organização 

curricular estão sendo observados, conforme as diretrizes e bases do projeto, sem causar 

descompasso entre proposta e sua execução. De igual modo, é preciso acompanhar a inserção 

profissional dos egressos do curso, tendo em vista uma melhor definição do perfil do 

profissional a ser formado.  

O Planejamento e Gestão Semestral da Performance do Ensino e Aprendizagemse 

caracteriza como um processo de acompanhamento da implantação e da execução dos cursos 

de graduação. Esse acompanhamento visa especialmente o exame de questões relacionadas ao 

cumprimento do currículo e do projeto pedagógico estabelecido para o curso e de sua real 

implementação em nível de sala de aula. 
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4.4 Avaliação do processo ensino-aprendizagem 

 

De acordo com a Resolução 01/2010, de 02 de março de 2010, ao longo do semestre 

letivo, o aluno será avaliado pela sua frequência (mínimo de 75%) e aproveitamento, expresso 

em notas de 0 a 10 (zero a dez). O aproveitamento do aluno é verificado por meio das avaliações 

denominadas N1, N2, N3 e N4 (Prova de Recuperação). As notas N1 e N2 serão compostas por 

Avaliações Formais, de caráter documental, realizadas individualmente e sem consulta, com 

notas de “zero” a “dez”, valendo 80%, e Avaliações Processuais, também, com notas de “zero” 

a “dez”, valendo 20%. As notas de N3 e N4 serão compostas unicamente por prova individual 

escrita e sem consulta, com notas de “zero” a “dez”.   

 

4.5 Acompanhamento do egresso 

 

Para acompanhamento do egresso, a ALFA conta com ações desenvolvidas que tem 

como uma das suas finalidades a manutenção de um atualizado cadastro de endereços de todos 

os alunos e ex-alunos do Curso, com homepage ou site na Internet, para a comunicação de 

novos Cursos de atualização, de extensão, de aperfeiçoamento ou de pós-graduação que 

porventura venham a ser criados pela Instituição e que possam trazer de volta à IES seus 

egressos para contínua capacitação e requalificação. 

Por meio desses mecanismos e de uma coleta contínua de dados sobre a inserção dos 

egressos no mercado de trabalho, a Instituição obtém feedback a respeito do profissional que 

está sendo formado. Os dados e informações obtidos são utilizados para alimentar o sistema de 

Avaliação Institucional, permitindo tomada de decisão quanto à revisão e atualização 

permanente do Currículo dos cursos ofertados. 

 

 

4.6 Avaliação Institucional 

 

Em cumprimento à Lei n. 10.861/2004 e ao Decreto nº. 5.773/20, que estabelecem as 

diretrizes para a Avaliação Institucional, a Faculdade ALFA, por meio de sua Comissão 

Permanente de Avaliação (CPA) desenvolve, semestralmente, o processo de auto avaliação da 

Instituição, contemplando as dez dimensões estabelecidas nos textos legais, envolvendo o Corpo 

Docente, Discente e Técnico-administrativo que formam a Comunidade ALFA. 
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O processo de avaliação institucional da Faculdade ALFA está centrado em dois grandes 

objetivos: o primeiro diz respeito ao aperfeiçoamento da qualidade acadêmica de seus cursos 

de graduação; o segundo visa à melhoria da gestão da Faculdade com a avaliação das atividades 

de Pesquisa, de Extensão, dos Recursos Humanos e de infraestrutura. Busca-se, com esse 

processo, gerar um conjunto de dados e diagnósticos confiáveis que, além de promover o 

autoconhecimento da Instituição, possibilite a organização de ações de melhoria do seu 

funcionamento.  

A Avaliação Institucional da ALFA foi sendo implantada de maneira gradual, 

privilegiando num primeiro momento, a avaliação do ensino de graduação e das condições de 

infraestrutura e serviços. Atualmente, faz-se avaliação global da instituição, de forma a 

contemplar todas as dimensões avaliativas propostas pelos SINAES (Lei 10861/2004). 

Nessa avaliação, observa-se a coerência dos procedimentos de avaliação dos processos 

de ensino e de aprendizagem com a concepção do Curso, especificamente a articulação da auto 

avaliação do Curso com a auto avaliação institucional. A partir das avaliações realizadas 

semestralmente pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é possível realizar uma análise 

interna de resultados e diagnosticar possíveis ações que supram carências apresentadas nos 

aspectos avaliados. 

É importante destacar que o processo de avaliação institucional da Faculdade ALFA 

pauta-se pelos seguintes princípios orientadores: 

- alcançar uma visão global da Instituição a partir do exame de todos os elementos que 

compõem a vida da Faculdade; 

- construir o processo avaliativo de forma gradativa, ampliando e refinando 

constantemente suas estratégias de ação e procedimentos de coleta de dados; 

- criar mecanismos que possibilitem uma participação efetiva de todos os envolvidos no 

processo; 

- criar oportunidades para a divulgação e discussão dos resultados em todos os 

segmentos avaliados; 

- criar uma nova concepção de avaliação institucional, como momento de reflexão e 

proposições. 

A avaliação institucional, entendida como um trabalho de permanente reflexão sobre a 

“prática universitária” é uma condição básica para identificar e equacionar os desafios 

envolvidos na formulação de diretrizes para que o Ensino, a Pesquisa e a Extensão sejam 

compatibilizados com as necessidades da sociedade, nas dimensões de natureza política, 
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econômica, social e cultural, preservadas as peculiaridades da Instituição na sua função de gerar 

conhecimento. 

Nesse sentido, a avaliação deve ser um processo contínuo, uma ferramenta para o 

planejamento e a gestão universitária, bem como um processo sistemático de prestação de contas 

à sociedade. 

Sendo a preocupação da Instituição a busca da excelência, a avaliação institucional é um 

processo aberto, mediante o qual todos os setores da Faculdade ALFA devem participar. Dessa 

forma, um dos instrumentos para a busca da qualidade no ensino superior é a auto avaliação 

institucional, que possibilita identificar, analisar e entender a realidade da Instituição, utilizando-

se de indicadores internos e externos, com ênfase nos indicadores internos, construídos de forma 

participativa.  

Para tanto, a Comissão Própria de Autoavaliação (CPA) dispõe de um projeto em 

permanente construção que contempla os princípios, objetivos, indicadores institucionais, 

processos e instrumentos que dão visibilidade às intenções e postura da Faculdade ALFA em 

relação à auto avaliação da Instituição.  
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5 NÚCLEOS DE FORMAÇÃO E ESTRUTURA CURRICULAR 

 

A organização curricular do Curso de Comunicação Social - Jornalismo expressa as 

condições para a sua efetiva conclusão e integralização em regime de créditos, observando a 

sua pertinência aos conhecimentos necessários ao atendimento do perfil desejado para o egresso 

e às Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos de Graduação em Comunicação Social - 

Jornalismo, que fixa a necessidade da distribuição dos conteúdos em dois núcleos de formação, 

a saber: básica, e específica. 

A matriz curricular procura manter equilíbrio e integração entre os vários conteúdos, 

evitando a sua sobreposição e buscando, sempre que possível, o retorno, de forma 

complementar, ao ponto central que constitui o eixo da proposta do Curso.  

Neste sentido, cabe ressaltar, reafirmando, os três eixos articuladores de construção e 

desenvolvimento do curso, tanto no sentido vertical quanto horizontal: Fundamentos Gerais 

(Humanidades), Fundamentos Específicos (Instrumentais) e Desenvolvimento de Habilidades 

Específicas (Linguagens). São articuladores horizontais, cruzando transversalmente os núcleos 

de conhecimento de cada período letivo, numa perspectiva da práxis, em que teoria e prática 

são elementos indissociáveis de um mesmo processo, as atividades complementares 

obrigatórias e os produtos, cujo projeto específico, em suas dimensões técnico-pedagógicas 

(desenvolvimento de habilidades e competências específicas, em crescente nível de 

complexidade em termos de verticalidade) deve ser elaborado a cada período letivo, a partir da 

avaliação do desenvolvimento verificado no período anterior. Ao mesmotempo, se abre 

espaçopara o desenvolvimento de projetosautônomos, de iniciativa do próprioaluno, tanto no 

sentido de abertura do leque de formação em áreas/cursos complementares quanto de realização 

de projetos de produtos. 

O currículo é integralmente cruzado por disciplinas de fundamentação/reflexão 

(teóricas) aliadas a práticas laboratoriais (técnicas), do primeiro ao último semestre, articuladas 

vertical e horizontalmente. 

Inicia-se o Curso com uma carga mais significativa de disciplinas de fundamentação 

geral, ao lado de uma carga de fundamentação específica profissionalizante seguindo-se a 

redução gradativa da carga de fundamentação geral e o crescimento da fundamentação 

específica e práticas laboratoriais, num processo de construção e acumulação de 

conhecimentos, embasando os passos seguintes, quando se torna necessária maior maturidade, 

partindo-se das reflexões e práticas menos complexas para as mais complexas, quando também 
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se tornam necessários posicionamentos pessoais diante da realidade social e de consolidação de 

posturas éticas. Daí a razão de termos as disciplinas Legislação e Ética em Jornalismo no 5º 

período, quando espera-se maior maturidade do aluno, e Realidade Socioeconômica e Política 

Brasileira (a ser desenvolvida predominantemente em forma de seminários) no 7o semestre, já 

ao final do curso. 

As disciplinas de caráter profissionalizante (fundamentação e práticas) aglutinam-se em 

torno de um projeto específico de produção jornalística, sempre trabalhando fundamentação, 

prática e reflexão, referenciadas a uma postura ética diante da sociedade e do exercício 

profissional. Assim, temos: 

- 1o semestre – Boletim Eletrônico:  Jornalismo Impresso I 

- 2o semestre – Boletim Impresso: Jornalismo Impresso II e Fotojornalismo 

- 3o semestre – Jornal: Jornalismo Impresso III e Planejamento Gráfico 

- 4o semestre – Rádio: Jornalismo Radiofônico 

- 5o semestre – (dois núcleos laboratoriais) 

TV: Telejornalismo 

Web: Webjornalismo 

-    6o semestre – (dois núcleos laboratoriais) 

Assessoria de Comunicação: produtos em todos os veículos 

Comunicação Comunitária: produtos em todos os veículos 

- 7o semestre - Revista. 

O 8o semestre está reservado para a reflexão em torno de questões emergentes na área 

da Comunicação, em geral, e do Jornalismo, em particular. A consolidação dos conhecimentos 

obtidos durante todo o curso, tanto na dimensão teórico-reflexiva quanto prática será exercitada 

em Projetos Experimentais em Jornalismo.  Pretendendo-se que cada aluno ou grupo de alunos 

escolha uma área do Jornalismo e sobre ela se debruce, desenvolvendo integralmente um 

produto ou um empreendimento (empresa e produto), e que, além disto, faça uma reflexão, de 

natureza teórica, sobre esse produto/empreendimento, da fundamentação à colocação no 

mercado, ou sobre algum outro tópico da Comunicação que pretenda aprofundar, bem como 

refletir sobre o contexto sócio-político-econômico e cultural da atualidade. 
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5.1 Matriz Curricular  

O curso pretende, em suas funções de ensino, pesquisa e extensão, propiciar a 

construção de base técnica, científica e humanística que permita ao aluno desenvolver um 

processo de aprendizado, de forma a tornar-se capaz e de se adequar às necessidades e as 

exigências das organizações do mundo moderno. 

No Projeto proposto, busca-se exercitar o currículo como algo dinâmico e abrangente, 

envolvendo situações circunstanciais da vida acadêmica e social do aluno. Isso significa um 

trabalho conjunto em que a Coordenação do Curso, professores e alunos interagem num 

processo educacional conjunto, na consecução dos objetivos.  

Disciplinas, atividades, experiências, conteúdos, diferentes metodologias, palestras e 

cursos extracurriculares, buscam conjuntamente possibilitar o alcance dos objetivos em sua 

mais abrangente dimensão, desenvolvendo habilidades, fornecendo princípios e diretrizes úteis 

à vida dos futuros profissionais de Jornalismo. 

O currículo aqui apresentado tem como verdade que o trabalho acadêmico nunca está 

acabado, completo. Abre-se a possibilidade de uma constante revisão curricular para que o 

mesmo seja sempre reflexo de um Curso em ação, e não apenas um plano padronizado ou uma 

relação de princípios e normas do funcionamento do Curso com uma relação de conteúdos 

rígidos. 

Desta forma, o currículo está organizado em oito semestres, respeitando rigorosamente 

o disposto no texto das diretrizes curriculares para os cursos de Comunicação Social - 

Jornalismo que visa à formação ética, generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitando o 

estudante à absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação criativa na 

identificação e resolução de problemas de comunicação, considerando seus aspectos políticos, 

econômicos, sociais, ambientais e culturais para atendimento às demandas do mercado e da 

sociedade.  

Apresenta-se, a seguir, a matriz curricular do Curso de Graduação em Comunicação 

Social - Jornalismo com seus componentes curriculares, por período e respectivas cargas 

horárias.  
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Matriz Curricular    

1º PERIODO C/H 

Ciências Sociais 80 

Gestão de Carreira em Jornalismo 80 

Jornalismo Impresso I 80 

Metodologia Científica 80 

Técnica de Leitura e Produção de Texto 80 

Carga Horária Total 400 

2º PERIODO C/H 

Fotojornalismo 80 

Jornalismo Impresso II 80 

Redação Jornalística I 80 

Psicologia Social 80 

Optativa  80 

Carga Horária Total 400 

3º PERIODO C/H 

Antropologia 80 

Jornalismo Impresso III 80 

Planejamento Gráfico 80 

Radiojornalismo I 80 

Teoria da Comunicação 80 

Carga Horária Total 400 

4º PERIODO C/H 

Matemática 80 

Política 80 

Radiojornalismo II 80 

Redação Jornalística II 80 

Teorias do Jornalismo 80 

Carga Horária Total 400 

5º PERIODO C/H 

Administração 80 

Economia 80 

Legislação e Ética em Jornalismo 80 

Telejornalismo I 80 

Webjornalismo 80 

Carga Horária Total 400 

6º PERIODO C/H 

Administração de Empresa Jornalística 80 

Assessoria de Comunicação 80 

Comunicação Comunitária 80 

Telejornalismo II 80  

Carga Horária Total 320 

7º PERIODO C/H 

Revista 80 
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Realidade Socioeconômica e Política Brasileira 80 

Teoria e Métodos de Pesquisa em Jornalismo 80 

Optativa  40 

Optativa  40 

Carga Horária Total 320 

8º PERIODO C/H 

Projetos Experimentais em Jornalismo 320 

Carga Horária Total 320 

 C/H 

Atividades Complementares 288 h/r 

Carga Horária Total 600 

DISCIPLINAS OPTATIVAS  C/H 

Língua Brasileira de Sinais - Libras 80 

Jornalismo Literário 40 

Computação Gráfica 40 

Jornalismo Econômico 40 

Noções de Direito 40 

Português Instrumental 80 

Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 40 

Educação, Meio Ambiente e Saúde 40 

 

 h/a h/relógio 

DISCIPLINAS 2.960 2.467 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES (HORAS/RELÓGIO) 288 240 

TOTAL 3.248 2.867 

 

5.2. Pré Requisitos da Matriz Curricular  

RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS COM PRÉ-REQUISITO 

 

Disciplinas Pré-requisitos 

Jornalismo Impresso II Jornalismo Impresso I 

Redação Jornalística I Jornalismo Impresso I 

Jornalismo Impresso III Jornalismo Impresso II 

Planejamento Gráfico Jornalismo Impresso II 

Radiojornalismo II Radiojornalismo I 

Redação Jornalística II Redação Jornalística I 

Teorias do Jornalismo Teoria da Comunicação 

Administração de Empresa Jornalística Administração 

Telejornalismo II Telejornalismo I 

Revista 
Planejamento Gráfico  

Jornalismo Impresso III 

Teoria e Métodos de Pesquisa em Jornalismo 
Teoria do Jornalismo  

Metodologia Científica 
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RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS COM PRÉ-REQUISITO 

 

Projetos Experimentais em Jornalismo 
Teoria e Métodos de Pesquisa em 

Jornalismo 

5.3 Ementas e Referências Bibliográficas Básicas e Complementares 

 

Os planos de curso completos das disciplinas da matriz curricular estão listados no 

Anexo I, deste documento. 
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6. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

6.1 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O Núcleo Docente Estruturante é formado pelo Coordenador do Curso e Professores 

que fazem parte do Corpo Docente da Instituição, todos com formação e titulação na área afim, 

com destacada experiência no Magistério Superior e no mercado de trabalho,  

Os docentes participam, desde o início, das sucessivas rodadas de estudo na fase de 

prospecção, concepção e organização do curso e integram o Corpo Docente do curso. 

 

6.2 Coordenação do Curso 

 

Todos os cursos da ALFA são coordenados por profissionais com experiência 

profissional e acadêmica comprovadas. As coordenações constituem a unidade básica dos 

cursos da ALFA, cujas principais atribuições são a organização administrativa, didático-

pedagógica e científica de cada curso. Cada coordenador de Curso responde hierarquicamente 

à Diretoria Regional de Operações Goiás e suas atribuições, que estão consubstanciadas no 

Regimento Interno, são: 

 responsabilizar-se pelo planejamento estratégico, pela gestão administrativa e 

financeira do curso; 

 zelar pela organização didático-pedagógica e científica dos curso, assegurando a 

vanguarda da matriz curricular; 

 convocar e presidir as reuniões do Colegiado do curso; 

 supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas pelo Colegiado do 

curso, bem como a assiduidade dos professores; 

 apresentar semestralmente a Diretoria Regional de Operações Goiás, relatório de 

suas atividades e do Colegiado do curso; 

 sugerir a Diretoria Regional de Operações Goiás a contratação ou dispensa de 

pessoal docente; 

 fiscalizar o cumprimento do Regimento, do calendário acadêmico e dos demais 

planos de trabalho do Colegiado do curso; 



FACULDADE ALFA – CURSO DE GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO - JORNALISMO – P. 70/112 

Gerência de Asseguração da Qualidade do Ensino 

 

 promover estudos e a atualização dos conteúdos programáticos, das práticas de 

ensino e de novos paradigmas de avaliação de aprendizagem; 

 exercer as demais atribuições que lhe sejam designadas pela Diretoria Regional de 

Operações Goiás ou órgão colegiado superior; e 

 representar o Curso junto às autoridades e órgãos da Faculdade. 

Todos os coordenadores de curso participam ativamente das seguintes instâncias de 

 decisão:  

 Colegiado Acadêmico: é composto por todos os coordenadores de cursos da IES e 

realiza reuniões semanais com a Diretoria Regional de Operações Goiás, para 

deliberação de assuntos comuns e específicos a todos os cursos. 

 Reuniões de Colegiado de Curso: são realizadas, em cada semestre letivo, duas 

reuniões do colegiado de professores, com a participação de alunos representantes 

de sala e nas quais professor e alunos avaliam a prática educativa e o andamento das 

atividades previstas. 

 Semana de Planejamento Pedagógico: antes do início das aulas, é realizada a 

Semana de Planejamento Pedagógico, na qual o Coordenador e o Corpo Docente de 

cada curso desenvolvem atividades individuas e coletivas de planejamento das aulas 

para o semestre. Nesta semana, é realizada a integração dos docentes recém-

contratados e apresentados os novos produtos e serviços institucionais. Os docentes 

são atualizados quanto às normas de funcionamento da secretaria geral, aos critérios 

de avaliação e aos serviços da biblioteca e de outras áreas de apoio administrativo. 

A Coordenação de cada curso realiza junto ao seu corpo docente a consolidação dos 

planos de ensino e discute os aspectos relacionados à operacionalização do semestre.  

 Convenção Acadêmica: é a atividade que abre oficialmente o semestre letivo, se 

constituindo em um momento de formação, atualização e troca de experiências. A 

convenção acadêmica congrega todos os colaboradores da IES, professores, pessoal 

técnico-administrativos, gestores, Diretoria e representantes da Mantenedora. Na 

convenção são divulgadas e discutidas as principais diretrizes administrativas e 

pedagógicas da IES.  A convenção é, também, um momento de confraternização, de 

socialização das metas e objetivos semestrais, de renovação dos compromissos 

institucionais e do comprometimento de todos com a sua missão educacional.  
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6.3 Colegiado do curso 

 

O Colegiado do Curso é composto pelo Coordenador, pelo Corpo Docente e 

representantes de alunos de cada uma das turmas em andamento, eleitos pelos seus pares. São 

realizadas duas reuniões de Colegiado por semestre letivo.Nas reuniões de Colegiado, presididas 

pelo Coordenador, professores e alunos representantes avaliam o andamento do semestre 

registrando os aspectos positivos e discutindo os aspectos que precisam de encaminhamentos de 

melhoria.  

As atas de reuniões de Colegiado são digitadas, validadas e assinadas por todos os 

participantes e encaminhadas para arquivo na Secretaria Geral da Faculdade, ficando uma cópia 

à disposição de todos no arquivo da sala da coordenação do curso. 
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7. RECURSOS HUMANOS DO CURSO 

7.1 Corpo Docente  

 

A ALFA tem como diferencial em seus cursos a contratação e manutenção em seus 

quadros de um corpo docente que atenda a dois critérios considerados indispensáveis: a 

formação acadêmica e a experiência profissional. Com isso, busca-se alcançar a sintonia com 

as novas definições de cada área e as práticas correntes no mercado de trabalho. Estes são os 

critérios utilizados tanto para seleção como para enquadramento dos professores dentro da IES. 

O Corpo Docente do Curso de Comunicação Social - Jornalismo da ALFA é formado 

por professores criteriosamente selecionados pelo setor de Recursos Humanos e Gerência de 

Asseguração da Qualidade do Ensino, levando-se em conta sua trajetória profissional e 

acadêmica e titulação adequada às linhas de formação específicas do curso.  

A Coordenação do Curso busca alocar os docentes às disciplinas correlatas com sua área 

de formação acadêmica de graduação e/ou linha de pesquisa desenvolvida nos cursos de pós-

graduação. 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

ANA KELLY FERREIRA SOUTO ANTROPOLOGIA 

CAROLINA PESSONI FERREIRA REDAÇÃO JORNALÍSTICA I, WEBJORNALISMO 

CAROLINA RODRIGUES FREITAS TEORIA DA COMUNICAÇÃO, POLÍTICA 

FERNANDA RIBEIRO LIMA RADIOJORNALISMO, METODOLOGIA CIENTÍFICA 

LÍDIA GONÇALVES DE ARAÚJO JORNALISMO IMPRESSO I 

MARCO AURÉLIO TECHIO FOTOJORNALISMO 

MARILIA ALMEIDA E ALMEIDA JORNALISMO IMPRESSO III 

SALVIO JULIANO PEIXOTO FARIA PLANEJAMENTO GRÁFICO 
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7.2 Plano de carreira docente 

 

O Plano de Carreira Docente ALFA estabelece as normas que regem a vida acadêmica 

do Docente dentro da Instituição e define as diferentes atribuições dos integrantes do Corpo 

Docente; as classes da carreira; os prêmios e estímulos em forma de abono pecuniário; os 

critérios de promoção; o regime de trabalho e a remuneração. Há diversos estímulos e prêmios 

para incentivar a produção científica, assiduidade ao serviço, criatividade e dedicação, bem 

como os requisitos para promoção vertical e horizontal.  

O quadro de professores integrantes do Corpo Docente da ALFA constitui um único 

grupo ocupacional organizado em carreira, compreendendo a seguinte série de classes: 

I – professor titular;  

II – professor adjunto;  

III - professor assistente; 

O regime de trabalho dos professores da ALFA é o da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT).  

A ALFA concede apoia e estimula a formação continuada e o contínuo aprimoramento 

do seu Corpo Docente, por meio de prêmios, em função do desempenho profissional, como:  

 abono pecuniário em caso de presença integral às aulas;  

 abono pecuniário no caso de participação em evento (congresso, seminário, 

encontro e outros) relacionado à disciplina que ministra e de real interesse para o 

seu aprimoramento técnico-científico, limitado a uma participação por mês;  

 abono pecuniário em virtude de publicação de artigo em revista científica indexada; 

 menção honrosa em virtude de elevação do nome da instituição devido à publicação 

de trabalhos em anais de congressos e seminários e pela representação da Faculdade 

perante entidades, públicas ou privadas, ligadas ou não à sua área de atuação; 

 homenagem ao Professor Destaque, distinção concedida por ocasião da Convenção 

Acadêmica aos Professores que demonstraram melhor desempenho no exercício de 

suas funções, de acordo com critérios estabelecidos pela Diretoria Regional de 

Operações Goiás.  

7.3 Corpo técnico-administrativo 

 

O Curso de Comunicação Social – Jornalismo é apoiado pelo pessoal técnico 
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administrativo já existente na Faculdade ALFA, o qual é dimensionado de acordo com as 

necessidades da Faculdade e de cada Curso em si, respeitadas as particularidades que são 

inerentes a cada um. 

A ALFA conta com profissionais administrativos específicos para cada área: 

- Bibliotecária; 

- Pessoal de apoio da Secretaria Geral, presentes dentro da sala dos professores 

durante todo o período de aulas; 

- Suporte de Informática, atendendo todo o período de atividade acadêmica e também 

em regime de plantão; 

- Pessoal de apoio para as atividades da Coordenação do Curso; 

- Pessoal de atendimento na Clínica de Psicologia, Seguranças, Atendimento 

ambulatorial, Núcleo de Prática Jurídica, Núcleo de Estágio, Núcleo de Pesquisa, 

Núcleo de Apoio Pedagógico e na Central de Atendimento;  

O exemplo da política de pessoal adotada para o seu Corpo Docente, a Instituição segue 

princípios semelhantes em relação ao plano de cargos e salários, uma vez que todas as pessoas 

selecionadas para compor o quadro técnico administrativo passam por avaliação feita pelo 

Departamento de Recursos Humanos e, em caso de aprovação no processo seletivo, são 

enquadrados dentro de um plano de carreira, que prevê a possibilidade de ascensão funcional, 

com critérios previamente definidos. 

7.4 Corpo discente 

 

Visando se tornar um Centro de Excelência em Educação e Negócios, a ALFA incorpora 

e investe em metodologias de ensino que se aproximam da excelência acadêmica e das melhores 

práticas gerenciais do mercado, com o objetivo de preparar para o mercado de trabalho 

profissionais reflexivos, com sólida formação teórica e prática, sendo aptos para a atuarem nas 

mais competitivas empresas nacionais e internacionais.  

Dessa forma, as características a serem desenvolvidas e que compõem o perfil 

profissional desejado para os alunos dos cursos da ALFA são: 

- ter perfil empreendedor; 

- demonstrar domínio técnico na área de atuação; 

- ser proativo; 

- demonstrar capacidade de gerir negócios; 
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- ser objetivo e orientado para resultados; 

- possuir olhar investigativo (interpretar cenários de dados econômicos); 

- tomar decisões; 

- desenvolver liderança; 

- saber administrar conflitos; 

- atuar em equipe; 

- ser disciplinado e organizado; 

- saber ouvir, falar, redigir; 

- ter consciência e atitudes éticas; 

- ter capacidade de aprender a aprender sempre; 

- possuir raciocínio lógico; 

- ter capacidade crítica; 

- demonstrar noções básicas de qualidade total; 

- possuir consciência dos limites e potencialidade do ser humano; 

- ter visão e raciocínio multidisciplinar; 

- ser capaz de se adaptar a novas situações (flexibilidade). 

O ingresso de alunos para o Curso se dá, basicamente, de três maneiras: vestibular, 

transferência externa ou ingresso de portadores de diploma e alunos provenientes do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Conforme previsto no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), o Corpo Discente tem como órgão de representação o 

Diretório Acadêmico, constituído na forma da legislação pertinente. A forma de escolha da 

representação estudantil nos órgãos colegiados da Faculdade é prevista em regulamento 

próprio, aprovado pelo Conselho Superior, observadas as regras estabelecidas em Regimento 

próprio e na legislação.  

Iniciado o Curso, depois de aprovado em processo seletivo, estando regularmente 

matriculado, o Discente pode utilizar todas as instalações que a Instituição disponibiliza para a 

realização das atividades acadêmicas de cultura, lazer e recreação, bem como usufruir dos 

serviços de apoio pedagógico, psicológico e de apoio à carreira profissional.  

Buscando assegurar aos alunos não somente a qualidade do ensino, mas também a 

permanência no curso escolhido, o atendimento ao Corpo Discente é feito por meio de 

estruturas, programas e serviços de atenção ao aluno, entre os quais se destacam:  
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Central de Atendimento ao Aluno: implantada nos primeiros anos de funcionamento da 

ALFA, tem como objetivo centralizar os atendimentos aos discentes e à comunidade interessada, 

visando maior celeridade e eficiência aos processos.  O atendimento é personalizado e realizado 

por pessoal devidamente treinado, e conta com a comodidade de um espaço amplo, confortável, 

climatizado e informatizado. A Central operacionaliza e padroniza as rotinas acadêmicas e 

financeiras da IES. É o setor onde todos os requerimentos pertinentes aos alunos são solicitados 

e onde as respostas a esses requerimentos são obtidas. É o ponto de referência do aluno nas suas 

relações com a Instituição, abrangendo os processos relativos à sua vida acadêmica, processos 

administrativos e obrigações financeiras. Reúne, em um mesmo local, variados serviços, 

atendendo vários requerimentos, como: emissão de contratos, abertura de processos, 

requerimentos em geral, declarações e atestados, inscrições e matrículas em cursos, atualização 

de dados, informações sobre notas, avaliações e frequência, acordos e negociações de 

mensalidades; 

Núcleo de Pesquisa e TCC (NUPES): tem por finalidade oferecer aos discentes a oportunidade 

de iniciarem a prática da pesquisa, cuidando da operacionalização dos trabalhos de conclusão de 

curso e seu arquivamento; 

Núcleo de Estágio: estabelece relações com o mundo empresarial captando vagas de estágio e 

encaminhando alunos para as oportunidades de estágio e emprego; 

Núcleo de Educação Inclusiva: no âmbito da comunidade interna, a ALFA se preocupa com a 

produção e divulgação do conhecimento, com a inclusão social, e a democratização do acesso 

das pessoas com necessidades educacionais especais. Daí, a preocupação com a adoção de 

soluções que eliminem as barreiras arquitetônicas, promovendo a plena acessibilidade a suas 

dependências e uma atenção especial no sentido de apoiar pedagogicamente os alunos portadores 

de necessidades especiais por meio do Núcleo de Educação Inclusiva. Em seus quinze anos de 

existência, a ALFA tem, não apenas adaptado suas estruturas físicas, mas também, 

disponibilizado apoio didático-pedagógico, atendimento e acompanhamento individualizado no 

sentido de promover a inclusão social de pessoas portadoras de necessidades especiais. A ALFA 

já diplomou alunos especiais: deficiência visual, baixa acuidade visual, deficiência auditiva 

moderada, deficiência física, visão subnormal e deficiência auditiva e dislexia. A Coordenação 

do Núcleo de Educação Inclusiva ministra regularmente cursos de capacitação aos professores 

e técnico-administrativos que atendem aos alunos especiais, incluindo a comunicação em Libras. 

A disciplina Libras faz parte da matriz curricular de todos os cursos de graduação; 
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Inclusão digital: os alunos da ALFA têm livre acesso aos Laboratórios de Informática de uso 

comum e são incentivados a utilizar as tecnologias de informação e comunicação para 

acompanhamento da vida acadêmica, nos estudos e nas atividades profissionais. Os Laboratórios 

de Informática podem ser utilizados, de acordo com as Normas de Funcionamento, para realizar 

trabalhos escolares, estudos e pesquisas na Internet. A ALFA fornece uma conta de e-mail para 

todos os alunos matriculados, além de disponibilizar informações on-line de interesse do aluno, 

por meio da home page institucional, do Aluno On-Line e da Central de Atendimento virtual; 

Projeto de Tutoria: contempla a atuação de professores que são direcionados para cada turma 

em andamento, considerando a interface entre o acadêmico e o administrativo na busca de 

soluções rápidas e assertivas; 

Participação no processo de Avaliação Institucional: os alunos têm a oportunidade de 

participar do processo de avaliação Institucional, avaliando, semestralmente, a Instituição, os 

docentes, a estrutura física e os serviços educacionais, contribuindo na busca contínua da 

qualidade do ensino.  

Monitoria Voluntária e Remunerada: com o intuito de apoiar o aprendizado do aluno, a 

ALFA, semestralmente, disponibiliza o edital de monitoria com os pré requisitos para a 

candidatura de monitor. As coordenações de cursos com a devida autorização da Diretoria 

Regional de Operações Goiás, e om a colaboração do Núcleo de Apoio Pedagógico, informam 

as disciplinas e respectivas vagas que serão disponibilizadas no edital de monitoria voluntária e 

remunerada, informando também as disciplinas contempladas com bolsas de 50% (cinquenta 

por cento), não cumulativa com outro benefício. É realizada uma prova de conhecimento 

específico e o resultado final, disponibilizado aos candidatos. 

Segurança: a IES, visando assegurar a tranquilidade da comunidade acadêmica, conta com 

sistema de segurança permanente em suas dependências, catracas eletrônicas e monitoramento 

por câmeras de vídeo.  

Ambulatório: tem como objetivo oferecer primeiros socorros e encaminhamento aos hospitais, 

em casos mais graves, de alunos e colaboradores da Instituição. Realiza atividades de prevenção 

de acidentes e doenças por meio de palestras e campanhas de conscientização. 

Higiene e limpeza: a IES zela pela manutenção da higiene e limpeza de todas as suas 

instalações, proporcionando conforto e bem estar a todos.  

Programa de Nivelamento de Estudos: além de inserir nas matrizes curriculares disciplinas 

de formação básica, a Instituição disponibiliza, de acordo com as demandas das Coordenações 
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dos Cursos e dos próprios alunos, programas de nivelamento de estudos, visando à superação 

das deficiências de aprendizagem acumuladas nas séries anteriores de escolarização, 

principalmente nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.  

Núcleo de Estágio e Banco de Empregos: tem por finalidade administrar os processos de 

estágios profissionais e curriculares; firmar parcerias com instituições e empresas para captação 

de vagas; divulgar vagas de estágio, e encaminhar alunos para contratação efetiva; capacitar e 

encaminhar alunos para processos de seleção nas empresas. 

Núcleo de Apoio Pedagógico: oferece serviços de atendimento pedagógico. Os profissionais 

desta área atuam de maneira preventiva, desenvolvendo sessões coletivas de orientação aos 

alunos e realizando atendimento individualizado aos alunos interessados, envolvendo, quando 

necessário, professores, coordenadores e familiares. 

Biblioteca: contém o acervo indicado nas bibliografias básicas e complementares das disciplinas 

dos Cursos, incluindo livros, periódicos, jornais, fitas, DVD’s, CD’s, mapas, manuais, teses e 

dissertações servindo de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão para que a comunidade 

acadêmica possa realizar os estudos propostos. Dispõe, ainda, de espaço para estudos 

individuais, de salas para estudo em pequenos grupos, de computadores exclusivos para pesquisa 

com acesso à Internet. O controle do acervo bibliográfico e as rotinas da Biblioteca são 

informatizados. 

Laboratórios: acreditando que a experiência laboratorial é essencial ao aprendizado, a ALFA 

disponibiliza aos seus alunos laboratórios específicos, de acordo com a necessidade de cada 

Curso. 

Núcleo de esporte, cultura e lazer: desenvolve ações recreativas e culturais visando à 

integração dos alunos, por meio da prática esportiva, de manifestações culturais e de lazer. 

Associação dos Alunos Diplomados da Graduação e Pós-Graduação da ALFA (AADGPG): 

é uma associação, sem fins lucrativos, criada para manter um vínculo permanente da Instituição 

com seus Egressos, promovendo encontros, palestras e cursos aos seus associados. 

Centros Acadêmicos e Diretório Central de Estudantes: A ALFA disponibiliza estrutura 

física para instalação dos Centros Acadêmicos dos Cursos e do Diretório Central dos Estudantes. 

Os CA’s e o DCE são importantes instâncias de participação na gestão acadêmica e de formação 

política dos alunos. 

Programa de Bolsas e Financiamento: consciente do seu papel social, a ALFA criou 

programas de bolsas de estudo e financiamento próprio para os alunos matriculados de todos os 

cursos, financiando até 50% do valor da primeira faixa da mensalidade. 
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Outros programas de financiamento: a ALFA participa dos programas dos Governos Federal 

e Estadual, tais como: ProUni, FIES e OVG. 
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8. ESTRUTURA FÍSICA 

8.1 Instalações Gerais 

 

O Campus da ALFA possui salas para as Diretorias, salas de reuniões, Secretaria Geral, 

Central de Atendimento ao aluno, Almoxarifado, Instalações Sanitárias, Salas de coordenações 

de cursos de graduação e mestrado, salas de aula, laboratórios de informática, laboratórios 

específicos dos cursos de graduação, três auditórios, um anfiteatro, salas de Professores,  

Biblioteca,  duas lanchonetes, duas fotocopiadoras, sala da CPA, Gerência de Tecnologia da 

Informação, Gerência  de Segurança, Núcleo de Apoio Pedagógico, Departamento Pessoal, 

Recursos Humanos, Controladoria Financeira , Núcleo de Estágio, Marketing , Suporte 

Laboratórios,  Tesouraria, gabinete docente, Quadra esportiva descoberta, 2.000 vagas, dentre 

outras. 

A Instituição possui salas de aula climatizadas com ar condicionado distribuídas entre 

os blocos B, C e D, além de 08 laboratórios de informática. Todas as salas dos blocos C e D 

possuem 02 quadros para exposição de aula, sendo um em fórmica verde e outro em fórmica 

lisa branca e no bloco B, somente um quadro; sistema de iluminação fluorescente de acordo 

com as normas da ABNT e sistema de prevenção de incêndio conforme normas do Corpo de 

Bombeiro do Estado de Goiás. As salas de aula apresentam dimensões compatíveis com a 

capacidade instalada de alunos, isolamento adequado de ruídos externos e boa acústica interna, 

mobiliário adequado e suficiente, e passam por rigorosa limpeza diária. 

Os professores possuem uma sala com computadores para acesso à Internet, preparação 

de aulas, elaboração de provas, lançamento de notas e frequências no sistema on-line e 

colaboradores para suporte. 

 

 

8.2 Recursos e Equipamentos 

 

Os recursos apresentados na tabela podem ser utilizados pelos professores mediante 

agendamento e podem ser instalados nos laboratórios, em salas de aula, salas de reuniões, 

auditórios e mesmo nas áreas comuns. O transporte e a instalação ficam a cargo do pessoal de 

apoio.  
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Quantidade Tipo de Equipamento 

18 Retroprojetor 

04 DVD Player 

02 Aparelho Som (hack) 

08 Projetores de Mídia 

01 Televisor 20” 

05 Televisor 29” 

1 Televisor 54” 

02 Vídeo 

18 Notebooks 

 

8.3 Recursos de Informática e Infraestrutura Tecnológica 

A Instituição dispõe de infraestrutura tecnológica de apoio às atividades acadêmicas e 

administrativas, tais como laboratórios de informática de uso comum, equipamentos de 

informática (hardware) e programas (software); sistemas online de controle acadêmico e de 

gestão administrativa e financeira. 

A Faculdade possui um link de 4 megabits por segundo com a Brasil Telecom, que 

fornece acesso direto e contínuo à Internet a partir de qualquer dos equipamentos de informática 

existentes nos laboratórios, na sala dos professores, na biblioteca e na área administrativa. 

A Faculdade dispõe de um total de 248 computadores distribuídos entre laboratórios, 

bibliotecas e administração, sendo que em cada laboratório existe, além dos computadores para 

os alunos, um computador para o professor.  

 

8.3.1 Equipamentos Complementares 

 

A manutenção dos computadores é feita na própria Instituição, uma vez que dispomos 

dos equipamentos necessários. Os terminais são atualizados conforme exigências dos softwares 

e num prazo máximo de três anos. 

Além disso, os equipamentos adquiridos apresentam um ano de garantia, sendo sua 

manutenção realizada pelo fabricante e a manutenção preventiva executada pelo responsável 

pela área de Informática. 
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8.3.2 Disponibilidades dos Softwares 

Os softwares são adquiridos conforme a necessidade das disciplinas, a pedido da 

Coordenação e/ou docentes. Após a aquisição destes, as máquinas são configuradas e a 

atualização dos mesmos é feita, semestralmente.  

8.4 Quadro de Pessoal de Apoio 

 

Quanto à disponibilidade, qualificação e regime de trabalho, os laboratórios contam com 

encarregados, auxiliares e estagiários, que estão disponíveis durante o horário de uso dos 

laboratórios. 

Os laboratórios de Informática são abertos ao uso de Alunos e Professores da Faculdade. 

Os horários de funcionamento dos laboratórios são de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h horas 

e, aos sábados, das 8h às 17h. 

Os alunos têm acesso aos laboratórios para realizar trabalhos escolares, de pesquisa pela 

Internet e trabalhos que exijam softwares específicos aplicados às disciplinas que estão 

cursando.   

Todos os computadores são controlados por senha, sob a supervisão dos técnicos que se 

mantêm disponíveis para auxiliar os alunos. 

 

8.5 Instalações Específicas do Curso de Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo 

Uma das maiores exigências que o mercado de trabalho faz ao profissional jornalista é 

o domínio das ferramentas que compõem cada veículo da comunicação. Com o intuito de 

formar um profissional familiarizado com os mais modernos equipamentos no setor, o Curso 

conta com:  

 

a) Laboratórios de Jornalismo Impresso: são três ambientes de laboratórios, sendo 

que cada ambiente dispõe de 25 computadores e uma impressora, simulando 

redações de jornais durante as aulas e que permanecem à disposição dos alunos no 

horário vespertino. As máquinas são equipadas com os programas para produção de 
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textos, edição de fotografia (Adobe Photoshop), planejamento gráfico (Quark 

Express), web jornalismo (Adobe Page Maker) e  Computação Gráfica (Adobe 

AfterEfects). Estes laboratórios possuem, ainda, um aquário, que centraliza a 

produção do jornalismo impresso, equipado com scanere impressora a laser, linha 

telefônica e fax para apuração de material jornalístico.   

b) Laboratório de Fotografia: dispõe de três ambientes, sendo um para atendimento 

ao aluno na locação de equipamentos e também para a digitalização de filmes 

fotográficos utilizando um scaner de negativo. O segundo é utilizado para a revelação 

de negativos e o terceiro para ampliação e revelação em papel fotográfico, contando 

com 13 ampliadores. O Laboratório conta com 22 máquinas manuais, três 

eletrônicas, 10 teleobjetivas e duas olho de peixe. Além do empréstimo do 

equipamento, a Instituição fornece filme e papel fotográfico para uso dos alunos.  

c) Laboratório de Rádio: para o Jornalismo radiofônico, o Curso tem a sua disposição 

um laboratório equipado com mesa de som (12 canais), mesa de edição (pro mixer 

de audio 12 canais), equalizador gráfico e estúdio com seis microfones Shure. O 

laboratório dispõe de 6 gravadores de mão para empréstimo ao aluno. Os programas 

realizados pelos alunos são divulgados por meio da rádio web (SAM Broadcaster), 

instalada no site da Instituição. O laboratório dispõe de linha telefônica para apuração 

de material jornalístico.  

d) Laboratório de Telejornalismo e Estúdio de TV: para o telejornalismo, o Curso 

conta com um laboratório com seis ambientes:  

- um estúdio com 80 lugares: com iluminação fria, cenário de chroma-key, 

equipado com um telão, uma TV de 62 polegadas, aparelhos de DVD e vídeo 

cassete, duas câmeras DSR 390, uma câmera PD 350, Teleprompter, dois 

microfones Shure e dez microfones de lapela;  

- uma sala com mesa de direção de TV: cinco monitores de 9 polegadas,  mesa 

de áudio e computador de Teleprompter; dois ambientes reservados para duas 

ilha de edição  com placa de captura  Matrox RTX 100 e equipadas com os 

softwares Adobe Premier Pro, Adobe AfterEfects, Uleaddvd e Nero, entre 

outros;  

- duas ilhas de edição: uma com memória de 700 GB e outra com memória de  

300 GB, dois monitores de 24 polegadas e dois plaiers  Sony;  
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- ambiente para aulas: com cinco computadores, uma impressora e linha 

telefônica para apuração de matéria jornalística; 

- camarim: contíguo ao  estúdio e devidamente equipado.  

 

8.6 Instalações para a prática profissional e prestação de serviços à comunidade 

 Os ambientes de laboratórios do curso de Comunicação Social -  Jornalismo nada ficam 

a dever às instalações das empresas jornalísticas. Isso permite a realização de atividades 

como os Fóruns de Negócios, que atendem a toda a comunidade acadêmica e 

comunidade externa. Os Fóruns são realizados no estúdio de TV, com transmissão 

simultânea para os Auditórios da IES, permitindo que os alunos de todos os cursos 

acompanhem os debates. O evento é transmitido, também, via Internet pelo site da 

Instituição.  

 A prestação de serviços à Comunidade também é exercida nas atividades da Rádio 

WEB. que funciona das 8h às 22h30 com programas jornalísticos e musicais. Uma 

programação, mantida pelos alunos com a supervisão de professores e técnicos de 

laboratórios, oferece à comunidade notícias de hora em hora. Programas de entrevistas 

de cunho cultural e educativo também são freqüentes na programação diária da Rádio 

WEB. 

 Os projetos de Comunicação Comunitária aproximam sobremaneira a comunidade 

acadêmica dos diversos segmentos da sociedade, principalmente, os moradores das 

periferias que não têm voz nos veículos tradicionais de comunicação. A Comunicação 

Comunitária utiliza-se de todas as áreas do jornalismo, mas é no rádio, o veículo mais 

popular, que ela encontra maior aderência. Os projetos em rádio de comunicação 

comunitária trazem representantes de vários segmentos da sociedade para o interior da 

Instituição quando da elaboração dos programas e em um segundo momento transporta 

o ambiente acadêmico para as comunidades. Os programas elaborados nos projetos de 

Comunicação Comunitária são divulgados on-line por meio da Rádio WEB. 
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9. BIBLIOTECA 

9. 1 Quadro Resumo do Acervo por Área de Conhecimento 

 

Grandes áreas de 

conhecimento 

Livros Periódicos  

Vídeos 

 

CD´s 

 

Bases 

de dados 

(cd-rom) 

 

Títulos 

 

 

Exemplares 

 

 

Nacionais/ 

Estrangeiros 

 

 

Generalidades. Ciência do 

conhecimento. 

 

676 2394 21 8 10  

Filosofia. Lógica. 

Psicologia. Teologia. 

Religião. 

409 1133 - 8 -  

Economia. Política. Direito. 

Administração Pública. 

Educação. Comércio 

3515 13.837 107 276 66 2 

Matemática. Ciência 

ambiental. Física. Química. 

Ciências biológicas. 

Ciências da terra. Zoologia. 

371 1333 2 17 1  

Ciências aplicadas. 

Tecnologia.Ciências 

médicas. Engenharias. 

Contabilidade. 

Administração. Publicidade. 

1292 4719 44 187 6  

Artes. Arquitetura. 

Fotografia. Recreação. 

76 251 - 44 2  

Língua. Literatura. 

Linguística. 

587 1440 - 12 -  

Geografia. Biografia. 

História. 

165 380 3 13 3  

TOTAL GERAL 7088 25483 177 565 88 2 

Os usuários têm acesso aos computadores interligados em rede para pesquisar o acervo, 

possibilitando-lhes maior independência em suas buscas, ampliando o conhecimento que terão 

do acervo e da dinâmica da Biblioteca. É utilizado sistema de fiscalização na entrada da 

biblioteca, através do qual todos os materiais do acervo estejam protegidos. 

 

9.2 Espaço Físico e Equipamentos 

 

Com um espaço físico total de 807,73 m2,a Biblioteca da Faculdade Alves Faria conta 

com confortáveis e modernas instalações para as atividades de estudo e pesquisa destinado aos 

usuários, distribuídos em áreas para estudo individual e em grupo, processos técnicos, serviços 

e armazenamento do acervo e acesso à internet e multimídia, conforme quadro abaixo: 
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ESPAÇO FÍSICO 

TIPO DO ESPAÇO ÁREA EM m2 

Sala de estudo individual 37,75 

Sala para estudo em grupo 210,17 

Processamento técnico e serviços 50 

Armazenamento do acervo 287 

Acesso à internet Multimídia 73,98 

 

A Faculdade ALFA oferece aos seus alunos e comunidade acesso ao acervo da 

Biblioteca e disponibiliza os seguintes serviços: 

 

 Instalações para estudos individuais: a sala para estudos individuais fica em local 

próximo ao acervo e à área de computadores, contando com 28 escaninhos para estudos 

individuais e 11 escaninhos equipados com terminal de computador. 

 Instalações para estudos em grupos: há 5 salas para estudos em grupo, próximas ao 

acervo e à área de computadores. Há ainda ampla área para estudos em grupo, que 

comporta 17 mesas com capacidade para 4 pessoas. 

 

 

9.3 Recursos Humanos 

 

A Biblioteca está diretamente ligada à Diretoria de Ensino, possuindo equipe habilitada 

para seu gerenciamento e atendimento. O quadro a seguir demonstra a equipe de funcionários 

das Bibliotecas. 

 

Pessoal Tempo integral (40hs) De 20 a (40 hs) Total 

Bibliotecário 0 1 1 

Assistente de bibliotecário 0 0 0 

Auxiliar de biblioteca 5 - 5 

Estagiários - 0 0 

Segurança 1 1 2 

 

 

9.4 Horário de Funcionamento 

A biblioteca da Faculdade Alves Faria atende os usuários de segunda-feira a sexta-

feira, das 7h às 22h30min em horário ininterrupto e aos sábados das 8h às 16h. 
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9.5 Política de Atualização de Acervo 

 

A política de atualização do acervo abrange todas as modalidades de aquisição (compra, 

doação e permuta). A aquisição de livros, periódicos e outros tipos de documentos são feitos 

com base na grade curricular e nas necessidades de cada curso. É aplicada e desenvolvida 

através de comissão formada pelo bibliotecário, coordenadores de cursos e professores.  

No início de cada semestre é realizada pelos coordenadores e professores, uma avaliação 

entre o acervo existente, os títulos apresentados nos planos de ensino e a quantidade de alunos 

por disciplina. Desta avaliação resulta uma lista de materiais a serem adquiridos para 

complementar o acervo existente (livros, revistas, cd-roms, dvds, fitas de vídeo, etc.). Esta lista 

é encaminhada à biblioteca e posteriormente à Diretoria da Faculdade para aprovação. Estes 

procedimentos garantem a atualização e a expansão do acervo de forma otimizada. 

 

9.6 Acervo  

 

O acervo da biblioteca compõe-se de aproximadamente 32.002 documentos, incluindo 

livros em geral, periódicos (nacionais e estrangeiros), fitas de vídeo, dvds, mapas, bases de 

dados em cd-rom, além de outros documentos, como: dissertações, folhetos, cd-rom, e outros 

tipos de materiais.  

O curso de Comunicação Social - Jornalismo conta a base de dados – Academic Search 

Elite- como uma de suas fontes de informações acadêmicas. O Academic Search Elite oferece 

texto completo de cerca de 2.000 revistas, incluindo mais de 1.550 títulos analisados por 

especialistas. Esta base de dados multidisciplinar abrange praticamente todas as áreas do estudo 

acadêmico. Mais de 140 revistas especializadas têm imagens em PDF que remontam a 1985. 

Esta é atualizada diariamente pelo EBSCOhost. 

O acervo pode ser consultado diretamente dos terminais disponíveis na biblioteca ou 

pela Internet, através da página: http://www.alfa.br/biblioteca. Desde que cadastrado no 

sistema, podem utilizar o acervo no local ou retirar os materiais de interesse por empréstimo. 

 

9.7 Serviços aos Usuários 

Os serviços de gestão da biblioteca e de informação são automatizados; incluindo os 

processos de aquisição de novos materiais, catalogação, circulação de materiais e disseminação 

http://www.alfa.br/biblioteca
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de informações. Para a gestão da informação e dos serviços, a biblioteca utiliza o sistema 

Pergamum, software desenvolvido pela PUC-Paraná. 

Dentre os serviços oferecidos aos usuários pela biblioteca, podemos destacar os 

seguintes: 

 Comutação bibliográfica, 

 Orientação quanto ao uso das normas da ABNT e para a normalização de trabalhos 

monográficos, 

 Reserva e renovação pela internet, 

 Consulta ao acervo (local e pela internet), 

 Treinamento de usuários, 

 Levantamento bibliográfico, 

 Divulgação do acervo, jornais eletrônicos e dos serviços da biblioteca, 

 Acesso às novas aquisições, 

 Murais informativos, 

 Exposição de novas aquisições, 

 Biblioteca virtual. 

 

9.8 Serviço de Circulação de Material 

 

Consultas, empréstimos e reservas estão sob a responsabilidade deste setor, sendo que 

estão previstas no Regulamento as orientações necessárias para que este controle seja efetivo, 

sem prejudicar o bom atendimento aos usuários. 

 

9.9 Serviço de Referência 

 

O Serviço de Referência da Biblioteca promove a interface entre os usuários e a 

informação armazenada no acervo, disseminando e orientando quanto ao uso do universo 

informacional, a interface entre o usuário e a busca da informação em geral, ou seja, orientações 

quanto às buscas on-line (via Internet) em diferentes sistemas e redes de informação. 

 

9.10 Serviço de Treinamento e Orientação 

Orienta o usuário quanto aos diferentes serviços da Biblioteca, como utilizar a Base de 

Dados local (catálogo da biblioteca), localizar material na biblioteca, referência bibliográfica 

etc. 

 

9.11 Serviço de Reprografia 

Próximo às instalações da biblioteca a Instituição oferece serviço de reprografia.  
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9.12 Módulos e Serviços 

 Módulo Sócios: é possível cadastrar novos usuários da biblioteca. 

 Títulos: são feitos o cadastro, a alteração e exclusão de exemplares. 

 Retiradas: a movimentação de exemplares por sócio e título, bem como o registro de 

movimentação. 

 Cadastros: inserção de novos registros úteis como cadastro de editoras, autores e 

assuntos. 

 Tabelas: é específico para algumas funções do software, como influência dos feriados 

na devolução dos livros, opções de descritores de autor, entre outros. 

 Outros: opções como troca de dados (importação e exportação) e consulta de alunos. 

 

9.13 Registro (tombo) 

O próprio sistema gerencia tal controle, observando as características de cada material. 

Para efeitos legais esse registro consta em catálogo. 

 

9.14 Descrição Bibliográfica (catalogação) 

Para a padronização da descrição é utilizado o AACRII – Anglo American 

CataloguingRules. 

 

9.15 Classificação 

A catalogação  é feita com base no AACR2 – Código de Catalogação Anglo-Americano. 

O sistema pergamum possibilita o trabalho de catalogação cooperativo em rede, como forma de 

compartilhar serviços e informações. Para a classificação, a biblioteca utiliza a Classificação 

Decimal Universal – CDU, traduzida e editada pelo Instituto de Informação em Ciência e 

Tecnologia – IBICT. A notação do autor está codificada através da Tabela Cutter. 

 

9.16 Regulamento da Biblioteca  

A Biblioteca dispõe de Regulamento próprio, no qual são estabelecidas as normas de 

funcionamento, formas de acesso ao acervo, padrões de conduta a serem observadas na 

utilização dos recursos, serviços e uso das instalações.  
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10. PLANEJAMENTO ECONÔMICO - FINANCEIRO 

 

Os recursos da Faculdade Alves Faria - ALFA, mantida pelo CENTRO 

EDUCACIONAL ALVES FARIA (CENAF), são oriundos do recebimento de mensalidades, 

convênios e parcerias. 

A entidade mantenedora possui fins lucrativos e seus recursos são administrados através 

de processo de gestão orçamentária, através do qual o fluxo financeiro é planejado e executado 

sob rigoroso controle de despesas e de investimentos. 

Para viabilizar o recebimento das mensalidades e por consequência a gestão 

orçamentária e de caixa, é mantido com os alunos um Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais.  

 

  



FACULDADE ALFA – CURSO DE GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO - JORNALISMO – P. 91/112 

Gerência de Asseguração da Qualidade do Ensino 

 

APÊNDICE 1 Ementas das Disciplinas da Matriz Curricular 

DISCIPLINAS DO PRIMEIRO SEMESTRE 

 

Ciências Sociais  80h 

Ementa: As ciências sociais e o mundo contemporâneo. Indivíduo e sociedade. Cultura, 

alteridade e identidade. Trabalho, Sociedade e Desigualdade Social. Estado Moderno e 

sociedade industrial. Poder e ética. 

 

Bibliografia Básica: 

DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. 2.ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2010.  

DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes,  2003.  

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em rede. São Paulo (SP): Paz e Terra, 2012. 

 

Bibliografia complementar: 

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em rede. 9. ed., rev. ampl. São Paulo: Paz e Terra, 2006.   

DUPAS, Gilberto. Economia global e exclusão social: pobreza, emprego, estado e o futuro do 

capitalismo. 3. ed., rev. e ampl. São Paulo: Paz e Terra, 1999.  

DOWBOR, Ladislaw; IANNI, Octavio; RESENDE, Paulo-Edgar A. Desafios da globalização. 

5. ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2003.  

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6. ed. Porto Alegre: Penso, 2012. 

PASSOS, Elizete Silva. Ética nas organizações. São Paulo: Atlas S/A, 2004.  

 

 

Gestão de Carreira em Jornalismo                                                                                     80h 

Ementa: Exigências e diferenciais das Faculdades ALFA. A formação profissional de nível 

superior. Gestão de finanças pessoais. Gestão e organização do tempo. Atualização profissional 

e formação continuada.  Gestão de estudos. Desenvolvimento de carreira: competência e 

habilidades do mercado de trabalho. Relacionamento interpessoal, comunicação, trabalho em 

equipe, motivação, liderança, pró-atividade, empreendedorismo. Caracterização das profissões 

universitárias e áreas de atuação. Mercado de trabalho internacional, nacional, regional e local. 

Marketing pessoal, rede de relacionamentos. Empregabilidade: entrevistas e currículo. 

 

Bibliografia Básica: 

DE PAULA, Maurício. O sucesso é inevitável: coaching e carreira. São Paulo: Futura. 2005. 

BALASSIANO, Moisés / COSTA, Isabel de Sá Affonso. Gestão de Carreiras. São Paulo: Atlas, 

2006.  

FORTES, Leandro. Os Segredos da Redação: o que os jornalistas só descobrem no dia-a-dia. 

São Paulo: Contexto, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

BARCELLOS, Caco. Rota 66: a história da polícia que mata. 3. ed. Rio de Janeiro (RJ): Record, 

2004. 

DUTRA, Joel Souza. Administração de carreiras: uma proposta para repensar a gestão de 

pessoas. São Paulo: Atlas, 1996. 

DUTRA, Joel Souza. Conceitos e Instrumentos para a Gestão de Pessoas na Empresa 

Moderna. São Paulo: Atlas, 2004.  
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MARTINS, Ana Luiza e LUCA, Tania Regina de. História da imprensa no Brasil. São Paulo 

(SP): Contexto, 2008. 

SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1999.  

 

 

Jornalismo Impresso I                                                                                                          80h 

Ementa: Conceitos básicos do Jornalismo. Gêneros jornalísticos. Princípios básicos da pauta. 

Critérios de noticiabilidade.  Estrutura da notícia; seleção e ordenação das informações. O texto 

noticioso: características.  Objetividade e subjetividade na linguagem. Postura ética. Produção 

de textos. 

 

Bibliografia básica: 

OLIVEIRA, Hugo Paulo Gandolfide. Redação Jornalística Multimeios: Técnicas para 

Jornalismo Impresso, Jornalismo Online, Radiojornalismo, Telejornalismo e fotojornalismo. 

Chapecó: Argos, 2012. 

PEREIRA JUNIOR, Luiz Costa. A Apuração da notícia: métodos de investigação na imprensa.  

Rio de Janeiro: Vozes, 2006. 

SILVA, Gislene. SILVA, Marcos Paulo da. FERNANDES,Mario Luiz. Critérios da 

noticiabilidade: problemas conceituais e aplicações. Florianópolis: Insular, 2014. 

Bibliografia complementar: 

ARAÚJO, Lídia Gonçalves de (Org.); FLEURY, Marília Abadia. Manual de redação, 

jornalismo impresso. Goiânia: Alves Faria, 2005. 

CUNHA, Maria Jandyra (Org.). Todos temos que lembrar: a lição e a missão do jornalista. 

Brasilia: EDU-UNB, 2013. 

PENA, Felipe. Teoria do jornalismo. São Paulo: Contexto, 2006. 

LAGE, Nilson. Teoria e técnica do texto jornalístico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

MARTINS, Eduardo. Manual de redação e estilo. São Paulo: Estado de São Paulo, 1997. 

 

 

Metodologia Científica                                                                                                        80h 

Ementa: A construção do conhecimento. Tipos de conhecimento. A produção do conhecimento 

científico. Modalidades de trabalhos acadêmicos: resumo, pesquisa bibliográfica, relatório, 

artigo, resenha e projetos. Citações. Referências. Estrutura e apresentação de trabalhos 

acadêmicos de acordo com a ABNT. 

 

Bibliografia Básica 
MENDONÇA, Alzino Furtado de; ROCHA, Claudia Regina Ribeiro; NUNES, Heliane 

Prudente. Trabalhos acadêmicos: planejamento, execução e avaliação. Goiânia (GO): 

Faculdades Alves Faria, 2008. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2010.  

BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à 

metodologia científica. 25º ed. Petrópolis (RJ): Vozes 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

AZEVEDO, Israel Belo de. O Prazer da produção científica: passos práticos para a produção 

de trabalhos acadêmicos. 13. ed. São Paulo (SP): Hagnos, 2012. 

CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de. Construindo o saber: metodologia científica: 

fundamentos e técnicas. 24 ed. Campinas (SP): Papirus, 2012. 
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LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 

científica. 6. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2009. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica: ciência e 

conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis. 5. ed. São Paulo 

(SP): Atlas, 2007 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11ª 

ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012. 

 

 

Técnica de Leitura e Produção de Texto                                                                           80h 

Ementa: Noções de texto. Texto verbal e não-verbal. Linguagem, língua e fala. Denotação e 

Conotação. Funções de Linguagem. Figuras de Linguagem. Níveis de Linguagem. Leitura: as 

possibilidades de leitura. Texto: gêneros. Palavras-chave. Ideias-chave. Parágrafo. Estrutura 

simples e mista, parágrafo-chave, formas de construção, articulação. Coerência. Processo de 

expansão das palavras chave. Coesão. Recursos de coesão. Paralelismos. Elementos conectivos. 

Resumo. Síntese. Oralidade: técnicas de expressão oral. Desenvolvimento de competências e 

habilidades disposição para ouvir, falar e redigir. 

 

Bibliografia Básica  

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 

25. ed. Rio de Janeiro (RJ): FGV, 2006. 

MARTINS, Eduardo. Os 300 erros mais comuns da língua portuguesa. São Paulo (SP): Fischer 

& Associados, 2011. 

SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luis. Para entender o texto: leitura e redação. 17. 

ed. São Paulo (SP): Ática, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 

CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 4. 

ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2007 

FERNANDES, Henrique Nuno. Português descomplicado: conforme o novo acordo 

ortográfico. Rio de Janeiro (RJ): Ferreira, 2010. 

 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manoel de 

Mello.Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro (RJ): Objetiva, 2009. 

MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúcia Scliar. Português instrumental. 29. ed. Porto 

Alegre (RS): Sagra - Luzzatto, 2010. 

VALENÇA, Ana Maria Macedo; CARDOSO, Denise Porto; MACHADO, Sônia Maria. 

Roteiro de redação: lendo e argumentando. São Paulo (SP): Scipione, 2004. 

 

 

 

DISCIPLINAS DO 2º PERÍODO 
 

Fotojornalismo                                                                                                                     80h 

Ementa: História da fotografia. A fotografia: teoria e técnica. Equipamentos: mecânicos, 

eletrônicos, digitais. Filmes: revelação, ampliação e digitalização. A luz artificial. 

Fotojornalismo: a construção da informação imagética. Ambigüidade e objetividade; 

linguagem e metalinguagem. Informação, interpretação e opinião no fotojornalismo.  Avanços 

tecnológicos Questões éticas e ideológicas. Digitalização e tratamento de imagens. A edição da 
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fotografia. A autonomia da imagem e a interconexão texto escrito/texto visual. Direitos autorais 

sobre a imagem. 

 

Bibliografia básica 

BUITONI, Dulcilia Schroeder. Fotografia e Jornalismo. São Paulo: Saraiva, 2011. 

GIACOMELLI, Ivan Luiz. A transição tecnológica do fotojornalismo: da câmara escura ao 

digital. Florianópolis: Insular, 2012.  

MARQUES, Alan; MARQUES, Lula; MARQUES, Sérgio. Caçadores de luz: histórias de 

fotojornalismo. São Paulo (SP): PubliFolha, 2008. 

 

Bibliografia complementar 

DAMM, Flávio. Preto no branco: fotos & fatos. Santa Catarina: Editora Photos, 2008. 

FOLTS, James A. Manual da fotografia. São Paulo: IOB Thomson, 2007 

HOPPE, Altair. Fotografia digital sem mistérios. Santa Catarina: Editora Photos, 2005. 

OLIVEIRA, Hugo Paulo Gandolfide. Redação Jornalística Multimeios: Técnicas para 

Jornalismo Impresso, Jornalismo Online, Radiojornalismo, Telejornalismo e fotojornalismo. 

Chapecó: Argos, 2012. 

SOUSA, Jorge Pedro. Fotojornalismo: introdução à história, às técnicas e à linguagem da 

fotografia na imprensa. Florianópolis: Letras contemporâneas, 2004. 

 

 

Jornalismo Impresso II                                                                                                       80h 

Ementa: Entrevista: técnica e gênero jornalístico. Relação entrevistador e entrevistado. A 

entrevista face a face e mediada. A estrutura do texto da entrevista: corrido e pingue-pongue. A 

entrevista coletiva. A postura ética. 

 

Bibliografia básica 

PRADO, Magaly (Org.). Técnicas de Reportagem e Entrevista em Jornalismo: roteiro para uma 

boa apuração. (Vol.3). São Paulo: Saraiva, 2009. 

SILVA, Gislene. SILVA, Marcos Paulo da. FERNANDES,Mario Luiz. Critérios da 

noticiabilidade: problemas conceituais e aplicações. Florianópolis: Insular, 2014. 

SPONHOLZ, Lirian. Jornalismo, Conhecimento e Objetividade: além do espelho e das 

construções. Florianópolis: Insular, 2009. 

Bibliografia complementar 

BARCELOS, Caco. Rota 66. São Paulo: Editora Globo, 1997. 

BENEDETI, Carina Andrade. A Qualidade da informação jornalística: do conceito a 

prática. Florianópolis (SC): Insular, 2009. 

CAPUTO, Stela Guedes. Sobre entrevistas: teoria, prática e experiências. Petrópolis 

(RJ):Vozes, 2006. 

MULHAUS, Carla. Por trás da entrevista. Rio de Janeiro: Record, 2007. 

PINTO, Manuel da Costa (Org.) Grandes Entrevistas do Milênio - O Olhar de Grandes 

Pensadores Sobre o Mundo Atual e Suas Perspectivas.São Paulo. Globo, 2009. 

 

 

Redação Jornalística I                                                                                                         80h 

Ementa: A notícia no jornalismo especializado. Jornalismo: político, econômico, cultural, 

esportivo, científico. As diferentes linguagens e segmentos. A cobertura jornalística: preparação 

da pauta, organização dos dados, interpretação das informações técnicas. Produção de texto. 

Postura ética. 
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Bibliografia básica 

PINHEIRO, Najara Ferrari e SEIXAS, Lia. Gêneros: um diálogo entre Comunicação e 

Linguística. Florianópolis, Insular, 2014. 

SILVA, Gislene. SILVA, Marcos Paulo da. FERNANDES,Mario Luiz. Critérios da 

noticiabilidade: problemas conceituais e aplicações. Florianópolis: Insular, 2014. 

SODRÉ, Muniz. A Narração do Fato: Notas Para Uma Teoria do Acontecimento. Petrópolis: 

Vozes, 2009. 

 

Bibliografia complementar 

CALDAS, Suely. Jornalismo econômico. São Paulo: Contexto. 2003. 

COELHO, Paulo. Jornalismo esportivo. São Paulo: Contexto. 2004. 

MARTINS, Franklin. Jornalismo político. São Paulo: Contexto. 2005. 

PIZA. Daniel. Jornalismo cultural. São Paulo: Contexto. 2003. 

STRAUSS, Neil. Fama e Loucura. Rio de Janeiro: Editora Best Seller, 2014. 

 

 

Psicologia Social                                                                                                                  80h 

Ementa: Definição do campo teórico-conceitual e de atuação da Psicologia Social e estudo das 

teorias clássicas em Psicologia Social. Principais conceitos e contribuições da Psicologia Social 

para o conhecimento psicológico e para atuação do psicólogo sobre os processos de 

determinação social do fenômeno psicológico. 

 

Bibliografia Básica: 

RODRIGUES, Aroldo. Psicologia social para principiantes: estudo da interação humana. 14.ed. 

Petrópolis (RJ): Vozes,2012. , 

JACQUES, Maria da Graça. Psicologia social contemporânea: livro texto.21. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2013. 

ÁLVARO, José Luiz; GARRIDO, Alicia. Psicologia social: perspectivas psicológicas e 

sociológicas. São Paulo (SP): McGraw-Hill, 2006. 

 

Bibliografia Complementar 

RODRIGUES, Aroldo; EVELINE MARIA LEAL, Assmar. Psicologia social. 21. ed. 

Petrópolis (RJ): Vozes 1999. 

LANE, Silvia T. Maurer. O Que é psicologia social. 22. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.   

RODRIGUES, Aroldo; ASSMAR, Eveline Maria Leal; JABLONSKI, Bernardo. Psicologia 

social. 22. ed.  Petrópolis (RJ): Vozes, 2003. 

MCDAVID, John W.; HARARI, Herbert. Psicologia e comportamento social. Rio de Janeiro 

(RJ): Interciência, 1980.  

LANE, Silvia T. Maurer; CODO, Wanderley. Psicologia social: o homem em movimento. 13. 

ed. São Paulo (SP): Brasiliense, 1994. 
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DISCIPLINAS DO 3º PERÍODO 

 

Antropologia                                                                                                                       80h 

Ementa: Campos e abordagens da Antropologia. O conceito de Cultura. Etnocentrismo e 

Relativismo Cultural. A construção da Identidade e da Diferença. O Brasil na perspectiva 

Antropológica. 

 

Bibliografia Básica 

DAMATTA, Roberto. O que faz o Brasil, Brasil? Rio de Janeiro, RAC, 2001 

DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução a antropologia social. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Roco, 2000.  

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 17. ed. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2004.  

 

Bibliografia Complementar 

LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. São Paulo (SP): Correio Braziliense, 2000.  

MOURA, Margarida Maria. Nascimento da antropologia cultural: a obra de Franz Boas. São 

Paulo (SP): Hucitec, 2004. 

ROCHA, Everardo P. Guimarães. O que é etnocentrismo. 11. ed. São Paulo: Jornal 

CorreioBraziliense, 1994.  

ROSA, Victor Pereira da; LAPOINTE, Jean. Psicologia e comportamento transcultural: uma 

abordagem antropológica. Campinas (SP): Alínea, 2004. 

SODRÉ, Muniz. Antropológica do espelho: uma teoria da comunicação linear e em rede. 2. ed. 

Petrópolis: Aleph, 2006. 

 

 

Jornalismo Impresso III                                                                                                     80h 

Ementa: O gênero da reportagem. Pauta da reportagem. Estrutura do texto de reportagem, 

investigação e pesquisa jornalística. O texto interpretativo. Jornalismo Literário. Reportagem 

investigativa. Cobertura em situação de conflito: ética. 

 

Bibliografia básica 

CHISTOFOLETTI, Rogério e LIMA, Samuel. Reportagem, Pesquisa e Investigação. 

Florianópolis: Insular, 2012. 

PORCELLO, Flávio. VIZEU, Alfredo e COUTINHO, Iluska. O Brasil (é)ditado. Florianópolis: 

Insular, 2012. 

VASCONCELOS, Frederico. Anatomia da Reportagem: como investigar empresas, governos 

tribunais. São Paulo: Publifolha, 2008 

Bibliografia complementar 

ADGHIRNI, Zélia Leal. MOURA, Dione Oliveira. PEREIRA, Fábio Henrique. Jornalismo e 

Sociedade: Teorias e Metodologias. Florianópolis: Insular, 2012. 

ASSIS, Deire; BORGES, Rogério; SASSINE, Vinicius Jorge. Caminhos da reportagem: o 

jornalismo e seus bastidores. Goiânia (GO): Cânone, 2009. 

AZEVEDO, Carlos. Jornalismo Movimento: uma reportagem. Belo Horizonte (MG): Editora 

Manifesto, 2011.  

BENETTI, Márcia e FONSECA, Virginia Pradelina da Silveira. (Orgs.). Jornalismo e 

Acontecimento: Mapeamentos Críticos. Florianópolis: Insular, 2010. 
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DANTAS,  Audálio. Tempo de Reportagem: Histórias que Marcam Época no Jornalismo 

Brasileiro. São Paulo: Leya Brasil, 2012. 

 

 

Planejamento Gráfico                                                                                                         80h 

Ementa: Os elementos constituintes da página impressa. Percepção visual e estética aplicada 

ao material gráfico. Critérios de legibilidade e leiturabilidade. A ilustração. O uso da cor. 

Tipologia e comunicação visual. Produção gráfica: processos de composição e impressão e suas 

implicações sobre o projeto gráfico. Prática de diagramação e montagem (editoração, arte-

final). A edição jornalística: conceitos. Titulagem, legendamento de fotos e outros elementos. 

A edição da foto. Infográficos, charges e outras ilustrações. Prática de edição. Prática de revisão 

do material jornalístico. 

 

Bibliografia básica 

PEREIRA JUNIOR, Luiz Costa. Guia para a edição jornalística. Petrópolis (RJ): Vozes, 2006. 

RIBEIRO, Milton. Planejamento visual gráfico. 10.ed. Brasília: LGE, 2007. 

COLLARO, Antonio Celso. Projeto gráfico: teoria e prática da diagramação. São Paulo: 

Summus, 2000.  (Novas buscas em comunicação; n. 20) 

 

Bibliografia complementar 

GUIMARÃES, Luciano. As Cores na mídia: a organização da cor-informação no jornalismo. 

São Paulo (SP): Annablume, 2003.  

PORCELLO, Flávio. VIZEU, Alfredo e COUTINHO, Iluska. O Brasil (é)ditado. Florianópolis: 

Insular, 2012. 

SILVA, Rafael Souza. Diagramação: o planejamento visual gráfico na comunicação impressa. 

6.ed. São Paulo: Summus, 1985.  

SOSTER, Demério de Azevedo; PICCINI, Fabiana. Edição em Jornalismo: ensino, teoria e 

prática. Rio Grande do sul: EDUNISC, 2006. 

WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer: noções básicas de planejamento visual. 

São Paulo: Callis, 2005.  

 

 

Radiojornalismo I                                                                                                                 80h 

Ementa: A história do rádio no Brasil. Equipamentos e processo de Transmissão. 

Radiodifusão: ondas eletromagnéticas: características e tipos; freqüências; classes. 

Características da linguagem radiofônica: sons, imagens, emoções. Sonoplastia. A fala no rádio. 

Critérios e normas de preparação de scripts. A produção: titulagem, chamadas, cabeças, 

vinhetas sonoras, cortinas, BG (Background), música. A locução e apresentação de programas 

jornalísticos: boletins, jornais, revistas, documentários, entrevistas e debates. Programa: 

gêneros e formatos (boletins, jornais, revistas, talk shows). Texto radiojornalístico: a notícia 

(redação) e reportagem ao vivo e gravada. Prática de pauta e realização de produção de 

reportagem, entrevista e pesquisa, texto informativo. A edição no radiojornalismo: conceitos e 

limitações. Estruturação: blocos e intervalos comerciais. Trabalhos Práticos. 

 

Bibliografia básica 

OLIVEIRA, Hugo Paulo Gandolfide. Redação Jornalística Multimeios: Técnicas para 

Jornalismo Impresso, Jornalismo Online, Radiojornalismo, Telejornalismo e fotojornalismo. 

Chapecó: Argos, 2012. 

PRATA, Nair. WebRadio: novos gêneros, novas formas de interação. Florianópolis: Insular, 

2012. 
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ZUCULOTO, Valci Regina Mousquer. No Ar: a história da notícia de rádio no Brasil. 

Florianópolis: Insular, 2012. 

 

Bibliografia complementar 

BARBEIRO, Heródoto. Manual de radiojornalismo: produção, ética e internet. 2.ed. Rio de 

Janeiro: Campus, 2003.  

MEDITSCH, Eduardo. Teorias do rádio. Florianópolis (SC): Insular, 2005.  

FERRARETO, Luiz Artur. Rádio: o veículo, a história e a técnica. Porto Alegre: Dora Luzzato, 

2007. 

PARADA, Marcelo. Rádio: 24 horas de jornalismo. São Paulo: Panda, 2000. 

PRADO, Magaly. Produção de rádio: um manual prático. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.  

 

 

 

Teoria da Comunicação                                                                                                        80h 

Ementa:A Comunicação Social como campo científico: objeto e delimitação. As diversas 

correntes teóricas: funcionalismo, estruturalismo, estrutural-funcionalismo, Estudos Culturais, 

teoria crítica, Semiótica. As transformações históricas, processos de comunicação e seu inter-

relacionamento com ênfase no período contemporâneo, numa contribuição interdisciplinar para 

a formação do pensamento reflexivo. 

 

Bibliografia básica 

BARROS FILHO, Clóvis. Teorias da Comunicação em Jornalismo (vol.5). São Paulo: Saraiva, 

2011. 

TEMER, Ana Carolina Rocha Pessoa. NEY, Vanda Cunha Albieri. Para Entender as Teorias 

da Comunicação. Uberlândia: Ed. Universidade Federal de Uberlândia, 2009. 

WOLF, Mauro. Teorias da Comunicação. 10º ed. Lisboa (Portugal): Presença, 2001. 

 
 

Bibliografia complementar 

MARINO, Luiz C.; HOHLFELDT, Antonio; FRANÇA, Vera Veiga. Teorias da Comunicação: 

conceitos, escolas e tendências. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 2002.  

POLISTCHUK, Ilana; TRINTA,  Aluízio Ramos. Teorias da Comunicação: o pensamento e 

as práticas da comunicação social. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

HOHFELDT, Antonio e GOBBI, Maria Cristina (Org.). Teoria da comunicação: antropologia 

de pensadores brasileiros. 2ª Ed. Porto Alegre; Sulina, 2007. 

MARTINO, Luís Mauro Sá. Teoria da comunicação: ideias, conceitos e métodos. 2. ed. 

Petrópolis (RJ): Vozes, 2009. 

SODRÉ, Muniz. Antropológica do espelho: uma teoria da comunicação linear e em rede. 2. ed. 

Petrópolis: Aleph, 2006. 

 

 

 

 

DISCIPLINAS DO 4º PERÍODO 
 

Matemática                                                                                                                           80h 

Ementa:Operações com Números Reais. Noções iniciais de Álgebra: equações de 1º e 2º graus, 

inequações e sistemas de equações de 1º e 2º graus. Razão, Proporção e Regra de Três: 
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aplicações. Porcentagem.  Juro Simples. Tratamento da Informação: leitura e interpretação de 

gráficos e tabelas.  O conceito de função. Funções Polinomiais de Primeiro e Segundo Graus. 

 

Bibliografia Básica 

ANDRADE, Nonato de. Matemática descomplicada. Rio de Janeiro (RJ): Ferreira, 2010 

 

BONORA, Dorival et al. Matemática: complementos e aplicações nas áreas de Ciências 

Contábeis, Administração e Economia. 2. ed. São Paulo: Ícone, 2000. 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações: ensino médio e preparação para  

educação superior. 2. ed. São Paulo: Ática, 2001 

 

Bibliografia Complementar: 

BELLO, Pedro. Matemática básica para concursos. Rio de Janeiro (RJ): Ferreira, 2008. 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática 1: contexto e aplicações : ensino médio . 5. ed. São Paulo 

(SP): Ática, 2012  

IEZZI, Gelson.Matemática: ciência e aplicações. 4. ed. São Paulo (SP): Atual.2006. 

LEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; MACHADO, Antonio. Matemática e realidade: volume 

único. São Paulo: Atual, 2002. , 

GIOVANNI, José Rui. Matemática: uma nova abordagem. São Paulo: FTD, 2001. 

 

 

Política                                                                                                                                   80h 

Ementa:Estado, Poder e Projeto Social. A questão da hegemonia. Poder e governo: disputa e 

conflitos. Os partidos políticos e os novos atores sociais. Estado e cidadania: políticas públicas 

e conselhos. O Conselho de Comunicação Social. O estatal, o público e o privado. A construção 

de um novo espaço público não estatal. O Poder e os discursos legitimadores: a prática 

jornalística. O discurso jornalístico e a articulação dos conflitos. Práticas jornalísticas 

institucionalizadoras: o senso comum e a opinião pública. Democratização da comunicação e 

democracia na sociedade. 

 

Bibliografia Básica 

GROT, Otto. O Poder Cultural Desconhecido: Fundamentos da Ciência dos Jornais. Petrópolis:  

Vozes, 2011. 

MAQUIAVEL, N. O Príncipe. São Paulo: Abril Cultural, 1998.  

PORCELLO, Flávio. VIZEU, Alfredo e COUTINHO, Iluska. O Brasil (é)ditado. Florianópolis: 

Insular, 2012. 

Bibliografia Complementar 

ARENDT, Hannah. O que é política? São Paulo: Bertrand, 1998. 

ARENDT, Hannah. Crises da república. 2. ed. São Paulo (SP): Perspectiva, 2004. 

VIEIRA, Reginaldo de Sousa. Partidos políticos brasileiros. Criciúma: Unesc, 2010. 

ROSENAU, James N.; CZEMPIEL, Ernst-Otto (org.). Governança sem governo: ordem e 

transformação na política mundial. Brasília: Editora da UnB. 

CUNHA, Maria Jandyra (Org.). Todos temos que lembrar: a lição e a missão do jornalista. 

Brasilia: EDU-UNB, 2013. 
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Radiojornalismo II             80h 

Ementa:Conceitos e princípios do Jornalismo Radiofônico: avaliação crítica do 

Radiojornalismo no Brasil e outros países. Objetividade e subjetividade. Planejamento de 

cobertura, edição e difusão de eventos pelo rádio. Programas especiais: planejamento, 

produção, realização. A reportagem no rádio: princípios e técnicas. Reportagem gravada e ao 

vivo. A grande reportagem. Jornalismo Especializado no rádio. O texto interpretativo, opinativo 

e de especialidades comentário e a opinião no rádio. 

Bibliografia básica 

BARBEIRO, Heódoto. LIMA, Paulo Rodolfo. Manual de Jornalismo para rádio, tv e novas 

mídias. Rio de Janeiro: Campus, 2012. 

CASE, Rafael. Programa Casé: O rádio começou aqui. Rio de Janeiro: Mauad, 2012.  

FERRARETO E KLOCKNER. E o Rádio? Novos horizontes midiáticos. Porto Alegre: Editora 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010.  

 

 

Bibliografia complementar 

BARBOSA FILHO, Piovesan e Beneton. Rádio, sintonia do futuro. São Paulo. Paulinas, 2004. 

CALABRI, Lia. A Era do rádio. Rio de Janeiro: Zahar. 2002. 

JUNG, Milton. Jornalismo de Rádio. São Paulo:Contexto. 2004. 

MCLEISH, Robert – Produção de Rádio: um guia abrangente de produção radiofônica. São 

Paulo: Summusl, 2001. 

OLIVEIRA, Hugo Paulo Gandolfide. Redação Jornalística Multimeios: Técnicas para 

Jornalismo Impresso, Jornalismo Online, Radiojornalismo, Telejornalismo e fotojornalismo. 

Chapecó: Argos, 2012. 

 

 

Redação Jornalística II                                                                                                  80h                                                                                                                           

Ementa: Objetividade e subjetividade no jornalismo. Jornalismo e persuasão. O texto 

opinativo. Recursos argumentativos. O texto interpretativo, ordenação e nexos dos dados. 

Responsabilidade social e postura ética. Produção de textos. 

 

Bibliografia básica 

BORGES, Rogério. Jornalismo Literário: Teoria e Análise. Florianópolis: Insular, 2013. 

COELHO, Marcelo. Crítica cultural: teoria e prática. São Paulo: PubliFolha, 2006 

MELO, José Marques de. Jornalismo opinativo: gêneros opinativos no jornalismo brasileiro. 

Campos do Jordão: Mantiqueira, 2003.  

 

Bibliografia complementar 

GOMES, Wilson. Jornalismo, fatos e interesses: ensaios de teoria do jornalismo. Florianópolis 

(SC): Insular, 2009.  

MUSSE, Christina Ferraz e SILVEIRA, Potiguara Mendes da. (Org.) Comunicação: Redes, 

Jornalismo, Estética e Memória. Rio de Janeiro: Mauad, 2013. 

PENA, Felipe. Jornalismo literário. São Paulo: Contexto, 2006.  

PIZA, Daniel. Questão de gosto: ensaios e resenhas. Rio de Janeiro: Record, 2000. 

REMNICK, David. Dentro da Floresta: perfis e outros escritos da revista The New Yorker. São 

Paulo (SP): Companhia das letras, 2006. 
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Teorias do Jornalismo          80h 

Ementa:O jornalismo como objeto de estudo e campo de conhecimento científico. As teorias 

do jornalismo e a evolução das pesquisas: teoria realista, gatekeeper, organizacional, agenda 

setting e contra-agendamento, espiral do silêncio e newsmaking. Jornalismo e construção da 

realidade. A atividade jornalística na democracia como instituição social e organização 

produtiva. 

 

Bibliografia básica 

BARROS FILHO, Clóvis. Teorias da Comunicação em Jornalismo (vol.5).São Paulo: Saraiva, 

2011. 

TRAQUINA, Nelson. Teoria do jornalismo: porque as notícias são como são. 

Florianópolis:nsular, 2005. 

SILVA, Gislene. SILVA, Marcos Paulo da. FERNANDES,Mario Luiz. Critérios da 

noticiabilidade: problemas conceituais e aplicações. Florianópolis: Insular, 2014. 

Bibliografia complementar 

ADGHIRNI, Zélia Leal. MOURA, Dione Oliveira. PEREIRA, Fábio Henrique. Jornalismo e 

Sociedade: Teorias e Metodologias. Florianópolis: Insular, 2012. 

MELO, José Marques de. Teoria do jornalismo: identidades brasileiras. São Paulo: Paulus, 

2006. 

SOUSA, Jorge Pedro. Teorias da notícia e do jornalismo. Florianópolis: Argos, 2002. 

PENA, Felipe. Teoria do jornalismo. São Paulo: Contexto, 2006. 

TRAQUINA, Nelson. Teoria do jornalismo: uma comunidade interpretativa 

transnacional.Florianópolis: Insular, 2005. 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS DO 5º PERÍODO 
 

Administração           80h 

Ementa:Conceito de Administração. Evolução da Teoria da Administração. Conceito de 

Organização, Conceito de Empresa, As empresas como sistemas abertos. O Ambiente das 

Empresas. O Papel do Administrador. O Processo Administrativo: Conceito de Planejamento e 

seus Níveis. Conceito de Organização: Conceito e Características Principais do Desenho 

Organizacional:Diferenciação, Formalização, Centralização e Integração. Amplitude de 

Controle. Departamentalização. Conceito de Direção. Estilos. Motivação. Liderança e 

Comunicação. Conceito, e Fases por Nível de Controle. Áreas da Administração (Finanças, 

Produção, (Recursos Humanos, e Marketing), Estudo de Casos. 

 

Bibliografia Básica 
CERTO, Samuel C.; PETER, J. Paul. Administração estratégica: planejamento e implantação 

da estratégia. 3. ed. São Paulo (SP): Pearson, 2010. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a teoria geral da administração. 2. ed. Rio de Janeiro 

(RJ): Campus, 2000. 

MAXIMINIANO, Antônio César Amaru. Introdução à administração. São Paulo: Editora 

Altas, 2000. 
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Bibliografia Complementar 

DRUCKER, Peter Ferdinand. Introdução à administração. 2.ed. São Paulo (SP): Pioneira, 1980. 

ROSINI, Alessandro Marco; PALMISANO, Angelo. Administração de sistemas de informação 

e a gestão do conhecimento. 2.ed. rev. e ampl. São Paulo (SP): Cengage Learning, 2012. 

CHIAVENATO, Idalberto. Princípios de administração: o essencial em teoria geral da 

administração. Rio de Janeiro (RJ): Elsevier, 2006. 

ROBBINS, Stephen P.;DECENZO, David A. Fundamentos de administração: conceitos 

essenciais e aplicações. 4. ed. São Paulo (SP):Pearson Prentice Hall, 2004. 

VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de pessoas. São Paulo: Editora Atlas, 2000. 

 

Economia            80h 

Ementa:Evolução histórica nos seus ciclos de desenvolvimento (concentração, 

desconcentração e reconcentração de riqueza no país), a política econômica dos vários períodos, 

os instrumentos de política monetária, fiscal e cambial ao longo da república, a natureza da 

intervenção do Estado, as condicionantes externas e os diferentes modelos teóricos 

interpretativos. A Análise do processo inflacionário e das reformas fiscais em discussão nos 

dias atuais. 

 

Bibliografia Básica 

BASILE, Sidnei. Elementos do jornalismo econômico. São Paulo: Negócio Editorial, 2002.  

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia, 18. ed. São Paulo, 2000.  

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre 

os homens. 2. ed. São Paulo (SP): M. Fontes, 1999. 

 

Bibliografia Complementar 

ARAÚJO, Carlos Roberto Vieira. História do pensamento econômico. São Paulo (SP): Atlas 

1995. 

DEMO, Pedro. Política social do conhecimento: sobre futuros do combate à pobreza. 2.ed. 

Petrópolis (RJ): Vozes 2000 

GREMAUD, Amaury Patrick; TONETO JR., Rudinei;  VASCONCELLOS, Marco Antonio 

Sandoval de.Economia brasileira contemporânea. 7. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012. 

LACERDA, Antônio Corrêa de. Economia brasileira. 2. ed. São Paulo (SP): Saraiva, 2005. 

OLIVEIRA, Francisco de. Os Direitos do antivalor: a economia política da hegemonia 

imperfeita. Petrópolis (RJ): Vozes, 1998.  

 

 

Legislação e Ética em Jornalismo         80h 

Ementa:Ética e moral. Noções preliminares. Ética da responsabilidade e ética da convicção. 

Ética e jornalismo. Liberdade de expressão, direito à informação e à privacidade. Deontologia. 

Códigos de ética. Lei de Imprensa. Concentração da mídia. Cláusula da consciência. A 

regulamentação profissional do jornalista. 

 

Bibliografia básica 

BUCCI, Eugênio. Sobre ética e imprensa. 2. ed. São Paulo: Companhia das letras, 2006. 

COSTA, Caio Túlio. Ética, jornalismo e nova mídia: uma moral provisória. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 2009. 

ECHANIZ, Arantza. Ética do profissional da comunicação. São Paulo: Paulinas, 2007.  
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Bibliografia complementar 

CUNHA, Maria Jandyra (Org.). Todos temos que lembrar: a lição e a missão do jornalista. 

Brasília: EDU-UNB, 2013. 

GROTH, Otto. O Poder Cultural Desconhecido: Fundamentos da Ciência dos Jornais. 

Petrópolis:  Vozes, 2011. 

KARAM, Francisco José Castilhos. A Ética jornalística e o interesse público. São Paulo: 

Summus, 2004.  

PORCELLO, Flávio. VIZEU, Alfredo e COUTINHO, Iluska. O Brasil (é)ditado. Florianópolis: 

Insular, 2012. 

SÁNCHEZ, Adolfo Vázquez. Ética. 26. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 

 

 

Telejornalismo I           80h 

Ementa:A história da TV no Brasil. O modelo de radiodifusão brasileiro: tipos de frequência, 

cabodifusão, sinal digital. Conceitos e princípios do jornalismo televisivo: avaliação crítica do 

telejornalismo no Brasil e outros países. Características da linguagem televisiva: fala, som e 

imagens. Critérios e normas de preparação de scripts. Gêneros e formatos. Informação e 

serviços. 

Princípios do texto telejornalístico: a notícia, o comentário e a opinião na TV. A produção na 

TV. Equipamentos. Elaboração de reportagem, entrevista e pesquisa jornalística para TV. 

Objetividade e subjetividade. Questões éticas. Prática de pauta, reportagem, entrevista, 

investigação e pesquisa jornalística para TV; texto informativo, interpretativo, opinativo e de 

especialidades para TV; edição de programas telejornalísticos. 

 

Bibliografia básica 

OLIVEIRA, Hugo Paulo Gandolfide. Redação Jornalística Multimeios: Técnicas para 

Jornalismo Impresso, Jornalismo Online, Radiojornalismo, Telejornalismo e fotojornalismo. 

Chapecó: Argos, 2012. 

BARBEIRO, Heódoto. LIMA, Paulo Rodolfo. Manual de Jornalismo para rádio, tv e novas 

mídias. Rio de Janeiro: Campus, 2012. 

VIZEU, Alfredo Eurico.PEREIRA JUNIOR, Célia Ladeira Mota. PORCELLO, Flávio Antônio 

Camargo. Telejornalismo: a nova praça pública. Florianópolis (SC): Insular, 2006. 

 

Bibliografia complementar 

BISTANE, Luciana; BACELLAR, Luciane. Jornalismo de TV. 2. ed. São Paulo: Contexto, 

2005. 

CURADO, Olga.  A notícia na TV: o dia-a-dia de quem faz telejornalismo. Rio de Janeiro: 

Alegro. 2002. 

MATTOS, Sérgio. História da televisão brasileira. 2º ed. Petrópolis. Vozes. 2002. 

PATERNOSTRO, Vera Íris. O Texto na TV: manual de telejornalismo. Rio de Janeiro (RJ): 

Campus, 2006. 

RIBEIRO, Renato Janine. O Afeto autoritário: televisão, ética e democracia. São Paulo: Ateliê 

Editorial, 2004. 

 

 

Webjornalismo         80h 

Ementa: Produção de material jornalístico para difusão em meios digitais. Novas estruturas 

narrativas. Hipertextualidade, interatividade e multimidialidade. Técnicas de reportagem, 

edição e pesquisa assistida por computador. Noções sobre software indicado à atividade 
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jornalística na internet. As múltiplas oportunidades do mercado de trabalho da web. As novas 

mídias sociais e o papel do jornalista. A esfera pública virtual e a cidadania. 

Bibliografia básica 

MENDONÇA JORGE, Thais de. Mutação no Jornalismo: como a notícia chega a Internet. 

Brasília: EDU/UnB, 2013. 

PERNISA JR, Carlos e ALVES, Wedencley. Comunicação Digital - Jornalismo, Narrativas, 

Estética. Rio de Janeiro: Mauad, 2010. 

PRADO, Magaly.Webjornalismo.Rio de Janeiro: Editora LTC, 2011. 

 

Bibliografia complementar 

BARBEIRO, Heódoto. LIMA, Paulo Rodolfo. Manual de Jornalismo para rádio, tv e novas 

mídias. Rio de Janeiro: Campus, 2012. 

MELLO, José Guimarães. Dicionário Multimídia: Jornalismo, Publicidade e Informática. São 

Paulo:Editora Arte e Ciência, 2013. 

MUSSE, Christina Ferraz e SILVEIRA, Potiguara Mendes da. (Org.) Comunicação: Redes, 

Jornalismo, Estética e Memória. Rio de Janeiro: Mauad, 2013. 

PAULINO, Rita de Cássia Romeiro. Comunicação e comunidades virtuais. Florianópolis: 

Insular, 2012. 

PRATA, Nair. WebRadio: novos gêneros, novas formas de interação.Florianópolis: Insular, 

2012. 

 

 

 

 

DISCIPLINAS DO 6º PERÍODO 

 

Administração de Empresa Jornalística        80h 

Ementa:A empresa de comunicação na vida econômica em vias de globalização. Natureza da 

relação da empresa de comunicação com o consumidor num contexto de responsabilidade 

social. As empresas de comunicação e a opinião pública. Modelos de empresas de comunicação 

e seus funcionamentos: jornalística, de radiodifusão, complexo multimeios, de assessoria e 

agência de notícias. Planejamento de marketing na empresa jornalística. Princípios de gestão 

do negócio jornalístico. A empresa jornalística e a indústria da comunicação. 

 

Bibliografia básica 

CASAROTTO FILHO, Nelson. Elaboração de projetos empresariais: análise estratégica, 

estudo de viabilidade e plano de negócio. São Paulo (SP): Atlas, 2009. 

GOMES, Wilson. Jornalismo, Fatos e Interesses. Florianópolis: Insular, 2009. 

URDAN, Flávio Torres; URDAN, André Torres. Gestão do composto de marketing: visão 

integrada de produto, preço, distribuição e comunicação, táticas para empresas brasileiras, casos 

e aplicações. 2.ed. São Paulo (SP): Atlas, 2013. 

 

Bibliografia complementar 
HOOLEY, Graham; SAUNDERS, John. Estratégia de marketing e posicionamento 

competitivo. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 

PALMA, Juarês. Jornalismo Empresarial. Porto Alegre: Sagra-Luzzato, 1994. 

MATTELART, Armand. A globalização da comunicação. Bauru: EDUSC, 2000. 

ROBBINS, Stephen P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo (SP): Saraiva, 

2000. 
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SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Como elaborar um 

plano de negócios. 2009. Disponível em:  

www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/.../$File/NT000361B2.pdf 

 

 

Assessoria de Comunicação         80h 

Ementa:Conceito de sistema, organização e comunicação. Perfil e tipologia das organizações. 

A comunicação organizacional nas diferentes áreas: industrial, comercial, de serviços, política 

e social. Assessoria de imprensa: conceito, formas, processos e produtos. A ética do jornalista 

profissional na assessoria de imprensa. Montagem e gestão da assessoria. Análise de cenários. 

 

Bibliografia básica 

CHINEM, Rivaldo. Comunicação empresarial. Ed. Horizonte, 2006. 

FORMIGA, Asdrubal Borges e GUAZINA, Liziane Soares. Muito Além dos meios: 

Comunicação Organizacional. Brasília: Edu/UnB, 2014. 

MAFEI, Maristela. CECATO, Valdete. Comunicação Corporativa: Gestão, Imagem e 

Posicionamento. São Paulo: Contexto, 2011. 

 

Bibliografia complementar 

BENEDETI, Carina Andrade (Orientadora). A Qualidade da informação jornalística: do 

conceito à prática. Florianópolis (SC): Insular, 2009.  

DUARTE, Jorge (Org.). Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia: teoria e técnica. 

2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

FENAJ (Org). Manual dos jornalistas em assessoria de comunicação. 3. ed. rev. e ampl. 

Brasília: FENAJ, 2008. 

MAFEI, Maristela. Assessoria de imprensa: como se relacionar com a mídia. 3. ed. São 

Paulo:Contexto, 2004.  

TORQUATO, Gaudêncio. Tratado de comunicação organizacional e política. São Paulo: 

Pioneira. 2004 

 

 

 

Comunicação Comunitária         80h 

Ementa:Comunicação e comunidade. Comunicação, inclusão e construção de identidades 

sociais. A internet como espaço de democratização do acesso à produção, organização e difusão 

da informação dos movimentos populares. Rádios comunitárias: a democratização das ondas 

sonoras. 

 

Bibliografia básica 

BENEDETI, Carina Andrade. A Qualidade da informação jornalística: do conceito à 

prática. Florianópolis (SC): Insular, 2009.  

PAULINO, Rita de Cássia Romeiro. Comunicação e comunidades virtuais. Florianópolis: 

Insular, 2012. 

ROMANZINE, Gisley. Comunicação e controle social. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

 

Bibliografia complementar: 

MARCONDES Fº, Ciro. Até que ponto, de fato, nos comunicamos? São Paulo: Paulus, 2004. 

MARTINS, José de Souza. A sociedade vista do abismo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 

PEREIRA, William César Castilho. Nas trilhas do trabalho comunitário e social: teoria, método 

e prática. Petrópolis: Vozes; Belo Horizonte: PUC Minas, 2001. 

http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/.../$File/NT000361B2.pdf
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PERUZZO, Cicília Marina Krohling. Comunicação nos Movimentos Populares. A participação 

na construção da cidadania. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 

SILVA, Tomaz Tadeu da (org). Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais. 6 

ed, Petrópolis: Vozes, 2006. 

 

Telejornalismo II           80h 

Ementa:Prática de planejamento de cobertura, edição e difusão de eventos pela TV e produção 

de programas televisivos. A apresentação de programas jornalísticos. A edição no 

telejornalismo: conceitos. Chamadas, titulagem e tipos de cabeças, passagens, sonoras, 

vinhetas, cortinas, fundos sonoros. Estruturação em blocos. Intervalos: funções. Pós-produção 

com o uso de computação gráfica. Apresentação de telejornais com recursos de estúdio e 

switcher. Finalização e apresentação de telejornais. Prática de edição em telejornalismo. O 

jornalismo especializado na TV. Programas especiais: planejamento, produção, realização. Pós-

produção: vinhetas, geração de caracteres, animação. Reportagem gravada e ao vivo. Cotidiano, 

documentários e grande reportagem. Controle da informação e opinião pública: a construção 

da verdade. A questão da legitimação social. 

 

Bibliografia básica 

PATERNOSTRO, Vera Íris. O Texto na TV: manual de telejornalismo. Rio de Janeiro (RJ): 

Campus, 2006. 

BISTANE, Luciana; BACELLAR, Luciane. Jornalismo de TV. 2. ed. São Paulo: 

Contexto,2006.  

BONASIO, Valter. Televisão: manual de produção e direção. São Paulo: Correio Braziliense, 

2002.  

 

Bibliografia complementar 

ARONCHI, José Carlos de Souza. Gêneros e formatos na televisão brasileira. São Paulo: 

Summus, 2004. 

KYRILLOS, Leny; COTES, Cláudia; FEIJÓ, Deborah; BARCELLOS, Caco. Voz e corpo na 

tv: a fonoaudiologia a serviço da comunicação. São Paulo (SP): Globo S/A, 2003. 

MATTOS, Sérgio. História da televisão brasileira: uma visão econômica, social e política. 2. 

ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2002. 

MARCONDES FILHO, Ciro. Televisão: a vida pelo vídeo. São Paulo: Moderna, 2002.  

PEREIRA, Alfredo Eurico Vizeu Junior; MOTA, Célia Ladeira; PORCELLO, Flávio Antônio 

Camargo (Orgs.). TELEJORNALISMO: a nova praça pública. Florianópolis (SC): Insular, 

2006. 

 

 

 

DISCIPLINAS DO 7º PERÍODO 

 

Revista            80h 

Ementa:Reflexões sobre as especificidades sócio-político-culturais da revista. Estruturas 

narrativas características. Relações intertextuais. Pesquisa e experimentação de linguagens. 

Elaboração de pauta de reportagem, reportagem fotográfica, entrevista e pesquisa. Prática de 

texto informativo, interpretativo, opinativo e de especialidades. Prática de edição de texto e 

fotografia. Prática de diagramação, editoração eletrônica, digitalização e tratamento de 

fotografias e produção de infográficos. Planejamento de cobertura, edição e distribuição. 
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Bibliografia básica 

CHISTOFOLETTI, Rogério e LIMA, Samuel. Reportagem, Pesquisa e Investigação. 

Florianópolis: Insular, 2012. 

PEREIRA JUNIOR, Luiz Costa. Guia para a edição jornalística. Petrópolis (RJ): Vozes, 2006. 

PORCELLO, Flávio. VIZEU, Alfredo e COUTINHO, Iluska. O Brasil (é)ditado.  

Florianópolis: Insular, 2012. 

Bibliografia complementar 

LUCA, Tania Regina; MARTINS, Ana Luiza (orgs.). História da Imprensa no Brasil. São 

Paulo, Contexto: 2008.  

VASCONCELOS, Frederico. Anatomia da Reportagem: como investigar empresas, governos 

tribunais. São Paulo: Publifolha, 2008. 

VILAS BOAS, Sérgio. O estilo magazine. São Paulo: Summus. 1995. 

SCALZO, Marília. Jornalismo em revista. São Paulo: Contexto. 2002. 

SODRÉ, Muniz. A Narração do Fato: Notas Para Uma Teoria do Acontecimento. Petrópolis: 

Vozes, 2009. 

 

 

Realidade Socioeconômica e Política Brasileira      80h 

Ementa:Formação da sociedade brasileira: processo histórico-cultural, político, social e 

econômico. Dinâmica social, complexidade e heterogeneidade. Retrato do Brasil: identidade e 

as questões nacionais. 

 

Bibliografia básica 

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em rede. São Paulo (SP): Paz e Terra, 2012. 

DIMENSTEIN, Gilberto. O Cidadão de papel: a infância, a adolescência e os direitos humanos 

no Brasil. 20. ed. São Paulo (SP): Ática, 2004. 

ORTIZ, Renato. A cultura brasileira e a identidade. São Paulo: Brasiliense. 1985. 

 

Bibliografia complementar 

ALVES, Rubem. Conversas sobre política. Campinas (SP): Verus, 2002. 

ARENDT, Hannah. O que é política? São Paulo: Bertrand, 1998 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras. 1995. 

LIMA, Roberto Kant de. Antropologia e direitos humanos. Niterói, RJ: UFF, 2005. 

VELOSO, Mariza; MADEIRA, Angélica. Leituras brasileiras: itinerários no pensamento social 

e na literatura. São Paulo: Paz e Terra, 2005. 

 

 

Teoria e Métodos de Pesquisa em Jornalismo       80h 

Ementa:A pesquisa científica no Jornalismo. Métodos e técnicas de pesquisa. Organização e 

análise dos dados. Projeto de pesquisa. Projeto experimental em Jornalismo como opção de 

inovação e aplicação das reflexões teóricas, dos conceitos do ethos profissional jornalístico, da 

deontologia do campo e das técnicas de produção jornalística. 

 

Bibliografia básica 

SANTAELLA, Lúcia. Comunicação e pesquisa: projetos para mestrado e doutorado. São 

Paulo: Hacker Editores, 2001.  

MENDONÇA, Alzino Furtado de; ROCHA, Claudia Regina Ribeiro; PRUDENTE, Heliane 

Nunes. Trabalhos acadêmicos: planejamento, execução e avaliação. Goiânia (GO): Faculdades 

ALFA, 2008.  
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TRAQUINA, Nelson. Teoria do jornalismo: porque as notícias são como são. Florianópolis: 

Insular, 2005. 

 

Bibliografia complementar 

BARROS FILHO, Clóvis. Teorias da Comunicação em Jornalismo (vol.5). São Paulo: Saraiva, 

2011. 

DUARTE, Jorge; ANTONIO, Barros. Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação: Jorge 

Duarte (Org.). São Paulo: Atlas, 2008.  

LAGO, Cláudia. Metodologia de pesquisa em jornalismo. Petrópolis (RJ): Vozes, 2007. 286p. 

TEMER, Ana Carolina Rocha Pessoa. NEY, Vanda Cunha Albieri. Para Entender as Teorias 

da Comunicação. Uberlândia: Ed. Universidade Federal de Uberlândia, 2009 216 p. 
WOLF, Mauro. Teorias da comunicação. 10. ed. Lisboa (Portugal): Presença, 2009. 

 

 

 

DISCIPLINAS DO 8º PERÍODO 

 

Projetos Experimentais em Jornalismo        320h 

Ementa:As opções de trabalhos de conclusão de curso em Jornalismo: a pesquisa monográfica 

e os trabalhos experimentais em diferentes suportes midiáticos. O desenvolvimento dos projetos 

de pesquisa (monografia) e experimentais (fundamentação teórico-metodológica e produto 

jornalístico). Apresentação e defesa pública dos trabalhos. 

 

Bibliografia básica: 

De acordo com os projetos propostos. 

 

Bibliografia complementar: 

De acordo com os projetos propostos 

 

 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS 80 h 

Ementa: Fundamentação teórica. Aspectos culturais do deficiente auditivo. Aspectos 

linguísticos da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como a fonologia, morfologia e sintaxe, 

possibilitando ao aluno o uso desta língua em contextos reais de comunicação. 

 

Bibliografia Básica 

FALCÃO, Luiz Alberico. Surdez, Cognição Visual e Libras. São Paulo: Luiz Alberico, 2010. 

FERREIRA, Lucinda. Por uma gramática língua de sinais. Rio de Janeiro (RJ): Tempo 

Brasileiro, 2010.  

RAPHAEL, W. D.; CAPOVILLA, F. C. Novo Deit-Libras:Dicionário Enciclopédico Ilustrado 

Trilingue da Língua de Sinais Brasileira (2 VOLS.). ed. Editora EDUSP, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

ALMEIDA, E. C. de; DUARTE, P. M. Atividades ilustradas em sinais da libras. Rio de Janeiro 

(RJ): Revinter, 2004. 

COUTINHO, Denise. Libras e Língua Portuguesa. V.1. São Paulo: Denise Coutinho, 2009. 

COUTINHO, Denise. Libras e Língua Portuguesa. V.2. São Paulo: Denise Coutinho, 2009. 
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QUADROS, Ronice Müller de. O Tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua 

portuguesa: Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos. Brasília (DF): MEC, SEESP, 

2004.  

GESSER, Audrei. Libras: que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de 

sinais e da realidade surda.  São Paulo (SP): Parábola, 2009.  

 

 

Jornalismo Literário 40 h 

Ementa: Jornalismo literário: o gênero e seus conceitos. O contexto histórico: new  journalismo 

norte-americano e os livros-reportagem da década de 70 no Brasil. A interface entre jornalismo 

e literatura. Ficção versus realidade: redação literária e apuração jornalística. As técnicas de 

construção da narrativa, da reportagem e do livro-reportagem. O jornalismo gonzo. Produção e 

análise de livros-reportagem, crônicas e reportagens. 

 

Bibliografia Básica 

BORGES, Rogério. Jornalismo Literário: Teoria e Análise. Florianópolis: Insular, 2013. 

LIMA, Edvaldo Pereira. Páginas ampliadas: o livro-reportagem como extensão do jornalismo 

e da literatura. 3.ed. rev. e atual. Barueri (SP): Manole, 2004.  

SODRÉ, Muniz. A Narração do Fato: Notas Para Uma Teoria do Acontecimento. Petrópolis: 

Vozes, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

BOAS, Sérgio Vilas. Perfis e como escrevê-lo. São Paulo (SP): Summus, 2003.  

BOAS, Sérgio Vilas. Jornalistas literários: narrativas da vida real por novos autores brasileiros. 

São Paulo: Summus, 2007. 

PENA, Felipe. Jornalismo literário. São Paulo:Contexto, 2006. 

PENA, Felipe.Teoria da biografia sem fim.Rio de Janeiro: Mauad, 2004.  

WOLFE, Tom.Radical chique e o novo jornalismo.São Paulo: Companhia das letras, 2005 

 

Computação Gráfica 40 h 

Ementa: Histórico da computação gráfica. Principais aspectos teóricos: o que é computação 

gráfica, estrutura, sistemas, realidade virtual. Video tecnologia; masterização em vídeo e 

cinema. Infográficos e seu uso em jornais e revistas. Vinhetas e animações. Produção de 

materiais de uso jornalístico 

 

Bibliografia Básica 

PINHO, J. B. Jornalismo na internet: planejamento e produção da informação on-line. São 

Paulo: Summus, 2003.  

WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer: noções básica de planejamento visual. 

São Paulo: Callis, 2005.  

RIBEIRO, Milton. Planejamento visual gráfico. 10. ed. Brasília: LGE, 2007.  

 

Bibliografia Complementar 

GUIMARÃES, Luciano. As Cores na mídia: a organização da cor-informação no jornalismo. 

São Paulo (SP): Annablume, 2003. 

LIAM, Robin. Design para quem não é designer. São Paulo: Callis, 2005. 

MELLO, José Guimarães. Dicionário Multimídia: Jornalismo, Publicidade e Informática. São 

Paulo:Editora Arte e Ciência, 2013. 
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MOHERDAUI, Luciana. Guia de estilo web: produção e edição de notícias on-line. 2. ed. São 

Paulo: SENAC, 2002. 

NIELSEN, Jakob. Projetando websites. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

 

JORNALISMO ECONÔMICO 40 h 

Ementa: A Economia Política. Conceitos econômicos fundamentais. Economias de mercado e 

economias planificadas. A atividade econômica nacional. Sujeitos econômicos. Produto 

Nacional. Fluxo de capitais. A economia na era da tecnologia e da informação. Conceitos de 

desenvolvimento. Investimentos e desenvolvimento. Crises econômicas. Trabalho e salários. A 

Ética na cobertura do Jornalismo Econômico. 

 

Bibliografia Básica 

BASILE, Sidnei. Elementos do jornalismo econômico. São Paulo: Negócio Editorial, 2002. 

KUCINSKI, Bernardo. Jornalismo econômico. São Paulo: Edusp, 1996.  

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre 

os homens. 2. ed. São Paulo (SP): M. Fontes, 1999. 

 

Bibliografia Complementar 

BOAS, Sérgio Vilas. Formação & informação econômica: jornalismo para iniciantes e 

leigos. São Paulo: Summus, 2006. 

CALDAS, Suely. Jornalismo econômico. 2ª Ed. São Paulo: Contexto, 2005. 

GREMAUD, Amaury Patrick; TONETO JR., Rudinei; VASCONCELLOS, Marco Antonio 

Sandoval de.Economia brasileira contemporânea. 7. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012 

SOUZA, Nilson Araújo de. A Longa agonia da dependência: economia brasileira 

contemporânea (JK-FH). São Paulo (SP): Alfa-Omega, 2005.  

LACERDA, Antônio Corrêa de. Economia brasileira. 2. ed. São Paulo (SP): Saraiva, 2005. 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO 40 h 

Ementa: Bases e princípios do DireitoBrasileiro. O Direito Alternativo. As leis, sua 

aplicabilidade e aplicação. As circunstânciasconjunturais na elaboração das leis. A 

regulamentação das leiscomofator de inaplicabilidade. O poder na ordenaçãojurídica. Direito x 

direitos: legalidade x legitimidade. Legislação e cidadania. A quem obrigam as leis? O Direito, 

as leis e a realidadeem transformação. Novasespecialidades do Direito.  Ordenação jurídica e 

hierarquia das leis.  Constituição: regulamentação, emendas modificativas e cláusulas pétreas. 

Códigos e LeisGerais. Leis ordinárias. 

 

Bibliografia Básica 

PALAÍA, Nelson. Noções essenciais de direito. São Paulo: Saraiva, 2004. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Instituições de direito público e privado. São Paulo: Atlas, 2004. 

GROTH, Otto. O Poder Cultural Desconhecido: Fundamentos da Ciência dos Jornais. 

Petrópolis:  Vozes, 2011. 

Bibliografia Complementar 

BENTO, Maria Aparecida Silva. Cidadania em preto e branco:   discutindo as relações raciais. 

3. ed. São Paulo: Ática, 2001.  

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 

1988. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com colaboração de Antônio Luiz de Toledo 
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Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windtt e Luiz Eduardo  Alves Siqueira, 24. ed. atualizada 

e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2000 

COSTELLA, Antonio F. Legislação da comunicação social:   curso básico: jornalismo, 

publicidade, relações públicas, rádio e tv, editoração de cinema. Campos do Jordão: 

Mantiqueira, 2002.  

FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito:   técnica, decisão, 

dominação.   7. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2013.  

GENTILLI, Victor. Democracia de massa:   jornalismo e cidadania: estudo sobre as sociedades 

contemporâneas e o direito dos cidadãos à informação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2005. 

 

 

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 80 h 

Ementa: Redação técnica e científica: estruturas formais de textos pertinentes à respectiva área 

profissional com foco na elaboração de projetos e relatórios e na comunicação social e 

profissional, oral e escrita, na prática cotidiana. Tipologias discursivas específicas, com 

destaque para o texto dissertativo-argumentativo acadêmico. 

 

Bibliografia Básica 

SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo (SP): 

Ática, 2007.  

MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúcia Scliar. Português instrumental. 29. ed. Porto 

Alegre (RS): Sagra - Luzzatto, 2010 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 

27. ed. Rio de Janeiro (RJ): FGV, 2010.  

 

Bibliografia Complementar 

ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUES, Antonio. Língua portuguesa: noções básicas 

para cursos superiores. 9. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2010. 

BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. 55. ed. São Paulo (SP): Loyola, 

2013. 

BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 6 Ed. revista e 

atualizada. São Paulo (SP): Método, 2013. 

MARTINS, Eduardo. Os 300 erros mais comuns da língua portuguesa. São Paulo (SP): Fischer 

& Associados, 2011.  

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. 

ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012. 

 

 

RELAÇÕES ÉTNICOS E CULTURAIS AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA 40 h 

Ementa: Educação para as relações étnico-raciais. Conceitos de raça e etnia, mestiçagem, 

racismo e racialismo, preconceito e discriminação. Configurações dos conceitos de raça, etnia 

e cor no Brasil: entre as abordagens acadêmicas e sociais. Cultura afro-brasileira e indígena. 

Políticas de ações afirmativas e discriminação positiva – a questão das cotas. 

 

Bibliografia Básica 

MATTOS, Regiane Augusto de. História e Cultura Afro-Brasileira. Editora Contexto, 2007. 

MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria Neves. Antropologia:   uma 

introdução.   3. ed. São Paulo (SP): Atlas 1992. 308 p.    ISBN 8522407754.  
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BENTO, Maria Aparecida Silva. Cidadania em preto e branco:   discutindo as relações raciais. 

São Paulo: Ática. 

 

Bibliografia Complementar 

Boletim DIEESE, Ed. Especial – A desigualdade racial no mercado de trabalho, Novembro, 

2002.  

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil; 1999. 11ª Ed. Brasília. Câmara dos 

Deputados, Coordenação de Publicações, 1999.  

BANDEIRA, Maria de Lourdes. Antropologia. Diversidade e Educação. Fascículos 3º e 4º, 2ª 

Ed. Cuiabá, EDUFMT, 2000. 

MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria Neves. Território Negro em Espaço 

Branco: Estudo Antropológico de Vila Bela. Editora Brasiliense. São Paulo, SP, 1988 

ESCALONA, Sara López. Antropologia e educação.   São Paulo: Edições Paulinas 1983. 181 

p.     

 

EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 40 h 

Ementa: Os paradigmas que fragmentam a sociedade humana.  Ambiente natural e a qualidade 

de vida da humanidade.  Condições ambientais, planetárias e locais. Políticas públicas e 

privadas envolvendo princípios de educação ambiental, saneamento, riscos ambientais e saúde. 

Ferramentas de gestão de resíduos diretamente relacionados com a promoção da saúde. 

 

Bibliografia Básica 

BOFF,L. Saber Cuidar. Petrópolis - RJ. Editora Vozes, 1999.  

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Em Direção ao mundo da vida: interdisciplinaridade 

e educação ambiental: conceitos para se fazer educação ambiental. Brasília: IPÊ 1998. 102 p.    

ISBN 8586838012   

RUSCHEINSKY, Aloísio (Org.). Educação ambiental:   abordagens múltiplas.    Porto Alegre 

(RS): Art editora, 2002. 183 p.   ISBN 8573079932. 

 

Bibliografia Complementar 

NOAL, Fernando Oliveira; BARCELOS, Valdo Hermes de Lima (Org.). Educação ambiental 

e cidadania: cenários brasileiros.  Santa Cruz do Sul (RS): EDUNISC, 2003. 349 p.   ISBN 

9788575780190 

Betinho; RODRIGUES, Carla. Ética e cidadania.      São Paulo (SP): Moderna, 1994. 72 p.    

ISBN 85-16-01147-x.  

EDUCAÇÃO para um futuro sustentável: uma visão transdisciplinar para ações 

compartilhadas.  Brasília: IBAM 1999. 117 p. ISBN 8573000821  

PELIZZOLI, M. L. A Emergência do paradigma ecológico: reflexões ético-filosóficas para o 

século XXI.    Petrópolis (RJ): Vozes, 1999. 160 p.  ISBN 8532622151.  

INTRODUÇÃO ao estudo das ciências ambientais. Duque de Caxias (RJ): UNIGRANRIO, 

2003. 240 p. ISBN 8588943077. 


