ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
O curso de Jornalismo da Unipampa está estruturado em oito semestres e tem
carga horária total de 3.060 horas, sessenta horas a mais que o aconselhado pelas novas
Diretrizes Curriculares. A seguir, é apresentada a estrutura do curso.
A carga horária total é dividida em:
Componentes curriculares obrigatórios

2.340 horas

Componentes curriculares complementares de graduação

210 horas

Estágio supervisionado obrigatório

210 horas

Atividades complementares de graduação

300 horas

Carga horária total mínima a ser vencida

3.060 horas

É importante observar que a elaboração do TCC – Trabalho de Conclusão de
Curso – está representada por dois componentes curriculares obrigatórios – TCC I e
TCC II, distribuídos, respectivamente, no 7º e 8º semestres do curso.
As atividades complementares de graduação, explicitadas no decorrer deste
documento, obrigam o envolvimento do aluno em atividades de pesquisa, extensão,
entre outras, de caráter acadêmico, cultural e profissional. Independentemente disso, o
aluno é estimulado, no decorrer do curso, a se envolver em projetos de pesquisa e
extensão, atividades sociais e culturais, bem como a exercitar a prática profissional, seja
na Agência Experimental de Jornalismo ou fora dela.
Cabe salientar, ainda, que o curso de Jornalismo faz parte do Exame Nacional de
Desempenho do Estudante – ENADE, que é componente curricular obrigatório a todos
os cursos de graduação, conforme a Lei nº 10.861/04, acarretando, portanto, a
necessidade de todos os alunos submeterem-se ao Exame.

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE JORNALISMO
Vigência a partir de 2014
N Código
01

Nome do Componente Curricular
1º semestre
Fundamentos de Jornalismo

02

Comunicação e Conjuntura Contemporânea

03

Redação Jornalística I

Tipo*
OBR
OBR
OBR

(T–P)

CH

(4-0)

60

(4-0)

60

(2-2)

60

04

Técnicas de Produção Jornalística

05

Introdução à Fotografia

06 CCCG

Componente Curricular Complementar de
Graduação

OBR
OBR
CCCG

Carga Horária total do semestre

(2-2)

60

(2-2)

60

-x-

30

22 créd.

330h

(4-0)

60

(4-0)

60

(2-0)

30

(2-2)

60

(4-0)

60

(2-2)

60

(2-0)

30

2º semestre
07

Teorias da Comunicação

08

Sociologia da Comunicação

09

Comunicação e Cultura

10

Redação Jornalística II

11

Comunicação Digital

12

Radiojornalismo I

13

Introdução ao Pensamento Científico

OBR
OBR
OBR
OBR
OBR
OBR
OBR

Carga Horária total do semestre

24 créd. 360h

3º semestre
14

Teorias do Jornalismo

15

Filosofia da Comunicação

16

Planejamento Visual em Jornalismo

17

Redação Jornalística III

18

Jornalismo Digital I

19

Radiojornalismo II

20 CCCG

Componente Curricular Complementar de
Graduação

(4-0)

60

(4-0)

60

(2-2)

60

(2-2)

60

(2-2)

60

OBR

(1-3)

60

CCCG

-x-

30

OBR
OBR
OBR
OBR
OBR

Carga Horária total do semestre

26 créd. 390h

4º semestre
21

Fotojornalismo

22

Produção de Jornal

OBR
OBR

(1-3)

60

(1-3)

60

23

Editoração em Jornalismo

24

Telejornalismo I

25

Jornalismo Digital II

26

Radiojornalismo III

OBR

27 CCCG

Componente Curricular Complementar de
Graduação

CCCG

OBR
OBR
OBR

Carga Horária total do semestre

(1-3)

60

(2-2)

60

(1-3)

60

(1-3)

60

-x-

30

26 créd. 390h

5º semestre
28

Comunicação e Fronteira

29

Produção de Revista

30

Jornalismo Especializado

31

Telejornalismo II

32

Assessoria de Comunicação

33 CCCG

Componente Curricular Complementar de
Graduação

(2-2)

60

(1-3)

60

(1-3)

60

(1-3)

60

OBR

(2-2)

60

CCCG

-x-

60

OBR
OBR
OBR
OBR

Carga Horária total do semestre

24 créd. 360h

6º semestre
34

Metodologia da Pesquisa em Comunicação

35

Legislação e Ética em Jornalismo

36

Produção Multiplataforma em Jornalismo I

37

Telejornalismo III

38

Empreendedorismo em Comunicação

39 CCCG

Componente Curricular Complementar de
Graduação

(3-1)

60

(4-0)

60

(2-2)

60

(1-3)

60

OBR

(2-2)

60

CCCG

-x-

60

OBR
OBR
OBR
OBR

Carga Horária total do semestre

24 créd. 360h

7º semestre
40

Produção Multiplataforma em Jornalismo II

41

Trabalho de Conclusão de Curso I

OBR
OBR

(0-4)

60

(0-10)

150

42 Estágio Estágio Supervisionado em Jornalismo I
Carga Horária total do semestre

Estágio

X

14 créditos
+ 100h estágio

100
310h

8º semestre
43

Trabalho de Conclusão de Curso II

44 Estágio Estágio Supervisionado em Jornalismo II

OBR

(0-10)

150

X

100

Estágio

10 créditos
+ 100h
250h
estágio

Carga Horária total do semestre

Dados inerentes à integralização curricular
Carga horária a ser vencida em:
Componentes Curriculares Obrigatórios

2.340

Componentes Curriculares Complementares de Graduação (CCCGs)

210

Estágio Curricular Supervisionado

210

Atividades Complementares de Graduação (ACGs)

300

Carga horária total mínima a ser vencida:

3.060

*Tipo: OBR (Obrigatório) e CCCG (Componente Curricular Complementar de Graduação)
**A carga horária poderá variar em função da oferta de CCCGs

Componentes Curriculares Complementares de Graduação (CCCGs)
Os CCCGs são componentes eletivos, que visam à formação complementar do
aluno em especificidades de sua livre escolha. A cada semestre, o curso deverá oferecer
um rol de CCCGs (mínimo de três). O curso de Jornalismo da Unipampa estabeleceu
como possibilidade de CCCGs neste momento os seguintes componentes:
CCCGs – Componentes Curriculares Complementares de Graduação
Código

Nome do Componente Curricular

Créditos

Carga

Teóricos/práticos Horária
Libras

(2-2)

60h

Nivelamento em língua portuguesa

(2-2)

60h

Comunicação e acessibilidade

(4-0)

60h

Comunicação e criatividade

(1-3)

60h

Jornalismo científico

(2-2)

60h

Jornalismo esportivo

(2-2)

60h

Jornalismo econômico

(2-2)

60h

Jornalismo político

(2-2)

60h

Jornalismo ambiental

(2-2)

60h

Jornalismo policial

(2-2)

60h

Jornalismo cultural

(2-2)

60h

Jornalismo comunitário

(2-2)

60h

Jornalismo agroeconômico

(2-2)

60h

Jornalismo de moda

(2-2)

60h

Locução e apresentação em rádio e TV

(1-3)

60h

Jornalismo humanizador

(2-2)

60h

Interpretação em rádio

(1-3)

60h

Jornalismo infanto-juvenil

(2-2)

60h

Tópicos de análise do discurso

(2-0)

30h

e (2-0)

30h

(2-0)

30h

Crítica da mídia

(2-0)

30h

Mídia e recepção

(2-0)

30h

Lógica e argumentação

(2-0)

30h

Comunicação comparada

(2-0)

30h

Interfaces e interação no jornalismo

(1-1)

30h

Oficina de fotografia

(2-0)

30h

Tópicos
sobre
cinema
clássico
contemporâneo
Teoria e pesquisa da opinião pública

Pré-requisitos
Os pré-requisitos do curso constituem-se como Componentes Curriculares cuja

integralização é necessária para avançar num próximo conhecimento. O curso de
Jornalismo da Unipampa definiu pelos seguintes pré-requisitos:

TABELA DE PRÉ-REQUISITOS
Código

Componente Curricular
1º semestre

Código

Pré-requisitos
Nome do Componente

Fundamentos de Jornalismo
Comunicação e Conjuntura
Contemporânea
Redação Jornalística I
Técnicas de Produção Jornalística
Introdução à Fotografia

2º semestre
Teorias da Comunicação
Sociologia da Comunicação
Comunicação e Cultura
Redação Jornalística II

Redação Jornalística I

Comunicação Digital
Radiojornalismo I
Introdução ao Pensamento
Científico
3º semestre
Teorias do Jornalismo
Filosofia da Comunicação
Planejamento Visual em
Jornalismo
Redação Jornalística III

Redação Jornalística I

Jornalismo Digital I

Comunicação Digital

Radiojornalismo II

Radiojornalismo I

4º semestre
Fotojornalismo

Introdução à Fotografia

Produção de Jornal

Planejamento Visual em
Jornalismo

Editoração em Jornalismo
Telejornalismo I
Jornalismo Digital II

Comunicação Digital
Jornalismo Digital I

Radiojornalismo III

Radiojornalismo I

5º semestre
Comunicação e Fronteira
Produção de Revista

Editoração em Jornalismo
Planejamento Visual em
Jornalismo

Jornalismo Especializado
Telejornalismo II

Telejornalismo I

Assessoria de Comunicação

6º semestre
Metodologia da Pesquisa em
Comunicação

Teorias da Comunicação
Introdução ao Pensamento
Científico

Legislação e Ética em Jornalismo

Produção Multiplataforma em
Jornalismo I

Redação Jornalística I
Redação Jornalística II
Radiojornalismo I
Telejornalismo I
Produção de Jornal
Jornalismo Digital I

Telejornalismo III

Telejornalismo I

Empreendedorismo em
Comunicação

7º semestre

Produção Multiplataforma em
Jornalismo II

Trabalho de Conclusão de Curso I

Redação Jornalística I
Redação Jornalística II
Radiojornalismo I
Telejornalismo I
Produção de Jornal
Jornalismo Digital I
Jornalismo Digital II
Produção Multiplataforma em
Jornalismo I
Teorias da Comunicação
Introdução ao Pensamento
Científico
Metodologia da Pesquisa em
Comunicação

8º semestre

Trabalho de Conclusão de Curso II

Teorias da Comunicação
Introdução ao Pensamento
Científico
Metodologia da Pesquisa em
Comunicação
Trabalho de Conclusão de
Curso I

ACGs - Atividades Complementares de Graduação
O projeto do curso de Jornalismo da Unipampa, por exigência das novas
diretrizes curriculares (2013), prevê a realização de 300 horas de Atividades
Complementares de Graduação.

As diretrizes estabelecem que as Atividades

Complementares são componentes curriculares não obrigatórios que possibilitam o
reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno,
dentre elas as adquiridas fora do ambiente de ensino. As Atividades Complementares
constituem componentes curriculares enriquecedores e úteis para o perfil do formando, não

devendo ser confundidas com Estágio Curricular Supervisionado ou com Trabalho de
Conclusão de Curso.
O conjunto de Atividades Complementares tem o objetivo de dar flexibilidade ao
currículo e deve ser selecionado e realizado pelo aluno ao longo do curso, de acordo com
seu interesse e com a aprovação da coordenação do curso.
As

Atividades

Complementares

devem

ser

realizadas

sob

supervisão/orientação/avaliação de docentes do próprio curso. Os mecanismos e critérios
para avaliação devem seguir o regulamento próprio da instituição, respeitadas as
particularidades e especificidades próprias do curso de jornalismo, atribuindo a elas um
sistema de créditos, pontos ou computação de horas para efeito de integralização do total
da carga horária previsto para o curso.
De acordo com as Diretrizes, são consideradas Atividades Complementares:
Atividades Didáticas − frequência e aprovação em componentes curriculares não
previstos no currículo do curso, ampliando o conhecimento dos estudantes de jornalismo
sobre conteúdos específicos, como economia, política, direito, legislação, ecologia,
cultura, esportes, ciência, tecnologia etc.
Atividades Acadêmicas – apresentação de relatos de iniciação científica, pesquisa
experimental, extensão comunitária ou monitoria didática em congressos acadêmicos e
profissionais.
O regulamento da Unipampa, por sua vez, amplia as possibilidades, estabelecendo,
segundo o Art. 104 da Resolução nº 29/2011, quatro grupos de ACG: I) atividades de
ensino; II) atividades de pesquisa, III) atividades de extensão e IV) atividades culturais e
artísticas, sociais e de gestão.
Assim sendo, em respeito ao que estabelecem as diretrizes e a abertura que se dá
para que seja observado o regulamento da instituição, respeitadas as particularidades e
especificidades próprias do curso de Jornalismo, este curso define as seguintes
possibilidades de ACG:
Grupo I – Atividades de ensino
a)

componente curricular de graduação (não previsto no currículo

do curso), ampliando o conhecimento dos estudantes de jornalismo sobre
conteúdos específicos, como economia, política, direito, legislação, ecologia,
cultura, esportes, ciência, tecnologia e outros complementares à formação
específica do aluno;
b)

cursos nas áreas de interesse em função do perfil de egresso;

c)

monitorias em componentes curriculares do curso de Jornalismo

d)

participação em projetos de ensino no curso de Jornalismo ou

da
UNIPAMPA;
afins;
e)
estágios não obrigatórios ligados a atividades de ensino na área
do Jornalismo

ou afins;
f)
áreas afins;

organização de eventos de ensino relacionados ao Jornalismo ou

g)
extensão,

participação como ouvinte em eventos de ensino, pesquisa e

relacionados à Comunicação e/ou Jornalismo.
Obs. Para efeito de cômputo de horas, levar-se-á em consideração o total de
horas dedicado à atividade, conforme certificado, declaração ou atestado emitido pelo
organizador/responsável pelo evento/atividade. Casos omissos serão apreciados e
resolvidos pela Comissão de Curso.
Grupo II – Atividades de pesquisa
a)
participação em projetos de pesquisa desenvolvidos na
UNIPAMPA, ou em

outra IES ou em espaço de pesquisa reconhecido legalmente como tal;
b)

publicação de pesquisa em evento científico ou publicação em

fontes de referência acadêmica, impressa ou de acesso online, na forma de
livros, capítulos de livros, periódicos, anais, jornais, revistas, vídeos ou outro
material de referência acadêmica;
c)

participação, na condição de conferencista, ou painelista, ou

debatedor, ou com apresentação de trabalho em eventos que tratam de pesquisa,
tais como grupos de pesquisa, seminários, congressos, simpósios, semanas
acadêmicas, entre outros;
d)

estágios ou práticas não obrigatórios em atividades de pesquisa;

e)

monitoria didática em congressos acadêmicos e/ou profissionais.

Obs. Para efeito de cômputo de horas, levar-se-á em consideração o total de horas
dedicado à atividade, conforme certificado, declaração ou atestado emitido pelo
organizador/responsável pelo evento/atividade. A publicação de pesquisa será
computada da seguinte forma: 80 horas para livro (impresso ou digital); 30 horas para
capítulo de livro; 10 horas para as demais publicações. A participação como

conferencista, painelista ou debatedor, bem como apresentação de trabalho valerá 10
horas além das horas do evento especificadas no certificado. Casos omissos serão
apreciados e resolvidos pela Comissão de Curso.
Grupo III – Atividades de extensão
a)

participação em projetos e/ou atividades de extensão desenvolvidos na

UNIPAMPA ou outra IES, ou em instituição governamental ou em organizações da
sociedade civil com fim educativo, de promoção da saúde, da qualidade de vida ou da
cidadania, do desenvolvimento social, cultural ou artístico, desde que a participação se
dê em atividade relacionada à comunicação e/ou jornalismo ou área afim;
b)
estágios e práticas não obrigatórios em atividades de extensão
relacionadas à

comunicação e/ou jornalismo ou área afim;
c)
atividade

organização e/ou participação em eventos de extensão, desde que em

relacionada à comunicação e/ou jornalismo ou área afim;
d)
publicação de atividade de extensão ou publicação de material
pertinente à extensão em fontes de referência acadêmica, impressa ou de acesso online,
na forma de livros, capítulos de livros, periódicos, anais, jornais, revistas, vídeos ou
outro material de referência acadêmica;
e)

participação na condição de conferencista, ou painelista, ou debatedor,

ou com apresentação de trabalho em eventos que tratam de extensão, como grupos de
estudos, seminários, congressos, simpósios, semana acadêmica, entre outros.
Obs. Para efeito de cômputo de horas, levar-se-á em consideração o total de horas
dedicado à atividade, conforme certificado, declaração ou atestado emitido pelo
organizador/responsável pelo evento/atividade. A publicação de atividade ou material
pertinente será computada da seguinte forma: 80 horas para livro (impresso ou digital);
30 horas para capítulo de livro; 10 horas para as demais publicações. A participação
como conferencista, painelista ou debatedor, bem como apresentação de trabalho
valerá 10 horas além das horas do evento especificadas no certificado. Casos omissos
serão apreciados e resolvidos pela Comissão de Curso.
Grupo IV – Atividades culturais e artísticas, sociais e de gestão
a)
organização ou participação ou premiação em atividades de
cunho cultural,

social ou artístico, relacionadas à comunicação e/ou jornalismo;

b)

participação na organização de campanhas beneficentes,

educativas, ambientais ou de publicidade e outras atividades de caráter cultural,
social ou artístico, desde que a atividade desenvolvida tenha relação com o
jornalismo;
c)
premiação referente a trabalho acadêmico de ensino, de
pesquisa, de extensão

ou de cultura, relacionado à comunicação e/ou jornalismo;
d)
desenvolvimento e/ou publicação de livros, sites, software etc
relacionados ao

Jornalismo;
e)

representação discente em órgãos colegiados;

f)

representação discente em diretórios acadêmicos;

g)
participação, como bolsista, em atividades de iniciação ao
trabalho técnico-

profissional e de gestão acadêmica;
h)

participação em estágios não obrigatórios com atividades na área

cultural, social e artística relacionadas à comunicação e/ou jornalismo e de
gestão administrativa e acadêmica.
Obs. Para efeito de cômputo de horas, levar-se-á em consideração o total de horas
dedicado à atividade, conforme certificado, declaração ou atestado emitido pelo
organizador/responsável pelo evento/atividade. Premiações terão pontuação
equivalente a 30 horas cada uma. O desenvolvimento e/ou publicação de livros, sites,
software etc terá cômputo de até 80 horas por unidade, sujeita a avaliação da Comissão
de Curso. Representação discente terá cômputo máximo de 50 horas. Casos omissos
serão apreciados e resolvidos pela Comissão de Curso.
Conforme prevê a Resolução nº 29/2011 da Unipampa, é obrigatório o
desenvolvimento e/ou participação de pelo menos 10% (dez por cento) em cada um
dos quatro grupos de ACG previstos. As atividades complementares somente são
analisadas se realizadas nos períodos enquanto o discente estiver regularmente
matriculado na UNIPAMPA, inclusive no período de férias. É de responsabilidade do
discente solicitar, na Coordenação do Curso, no período informado no Calendário
Acadêmico da UNIPAMPA, o aproveitamento das atividades complementares
realizadas. O discente deve anexar ao seu requerimento cópia dos documentos
comprobatórios, com indicação da carga horária da atividade, autenticados pelo
coordenador e/ou pessoa por ele designada, mediante apresentação dos originais.

