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1 APRESENTAÇÃO  

 

Governador Valadares dispõe de um “ecossistema” favorável a formação 

profissional em jornalismo tanto pela sua posição geográfica, quanto pela 

estrutura de veículos de comunicação, como cinco emissoras de televisão com 

programação própria: afiliada da Rede Globo, ao SBT, a Record TV, a Rede 

Minas, além da UNIVALE TV e ainda a Super I TV no canal a cabo que mantém 

programações próprias. Um jornal diária, cinco revistas mensais e jornais 

impressos alternativos. Agências de comunicação, agências de publicidade e 

várias estruturas de assessoria de comunicação em empresas públicas, privadas 

e ONGS, além de oito emissoras de rádio e um crescente movimento de 

empreendedorismo em comunicação por profissionais autônomos, posicionam o 

município como referência regional na produção de conteúdos e informação. 

Assim, O curso de jornalismo da Universidade Vale do Rio Doce está plenamente 

adequado ao mercado de trabalho regional e ao perfil das organizações. O 

compromisso acadêmico está em oferecer um egresso com formação 

humanística e técnica de excelência para atuação não só local e regional como 

também em âmbito nacional e internacional. Uns dos destaques dessa formação 

está na oferta do estudo da língua inglesa e espanhola ao longo do curso.   

O jornalista encontra um mercado de trabalho amplo e, ao mesmo tempo, 

altamente competitivo. As empresas de comunicação, como emissoras de 

televisão, de rádio, editoras de revistas, agências de notícias, jornais e seus 

departamentos de mídia online ou os portais independentes de webjornalismo e 

entretenimento, costumam ser o destino preferido por bacharéis em Jornalismo. 

Mas as assessorias de imprensa e a comunicação empresarial oferecem um 

volume crescente de oportunidades de trabalho. Deve-se destacar ainda a nova 

fronteira representada pela revolução advinda da internet e das mídias digitais e 

sociais, que ampliam o campo de trabalho e são o campo de empreendedorismo 

para a concretização da atividade jornalística e cidadã.  

Nesse sentido, o curso de Bacharelado em Jornalismo da Universidade 

Vale do Rio Doce Curso compreende também que o jornalista diplomado tem as 

reais condições de se posicionar como um instrumento transformador na 

construção de um país mais justo, igualitário e inclusivo, e como condição para 

o exercício pleno da cidadania. Ao longo da proposta de formação organizada 
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nesse Projeto Pedagógico, como fruto de um trabalho constante do NDE: Núcleo 

Docente Estruturante e submetido ao Colegiado do curso, apresentamos uma 

proposta humanística, técnica e inovadora para o egresso formado pela Univale.  
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2 DADOS DO CURSO 

 

Nome do Curso: Bacharelado em Jornalismo  

Endereço do Curso: Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II: Rua 

Israel Pinheiro, nº 2000 – Bairro Universitário – CEP: 35020-220 – Governador 

Valadares/MG. 

Telefone: PABX (33) 3279-5900 

Ato de Autorização (Reconhecimento, Renovação de Reconhecimento):  

Modalidade do Curso: presencial 

Coordenador: Prof. Mestre Dileymárcio de Carvalho Gomes 

Número de Vagas Anuais Autorizadas (Previstas): 30  

Turno (s) de Funcionamento: noturno  

Número de estudantes por turma: 30  

Regime de Matrícula: Semestral  

Tempo Mínimo de Integralização: 7 semestres  

Tempo Máximo de Integralização: 10 semestres 

Carga horária do curso: 3.000  
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3 HISTÓRICO 

 

O curso de Comunicação Social - habilitação Jornalismo da UNIVALE vem 

passando por transformações necessárias para o acompanhamento da realidade 

acadêmica e do mundo do trabalho. Criado em 1997 o curso oferecia dupla habilitação: 

Jornalismo e Publicidade & Propaganda. Em 2001 o curso foi desmembrado e vem 

buscando adequar-se à nova realidade marcada por mudanças tecnológicas que afetam 

a vida em sociedade e até a relação do homem com o tempo e o espaço. Os serviços 

de comunicação são permanentemente desafiados pela capacidade e a velocidade de 

coleta, armazenamento, produção e circulação de dados e informações de toda espécie. 

Nesse contexto, é imperativo repensar a comunicação tanto em suas fundamentações 

teóricas como empíricas. 

Nesse sentindo, o curso atualizou sua matriz curricular a partir das DCNs de 

2013 que definiram o campo específico para formação em Bacharelado em Jornalismo. 

Tais adaptações cominaram em uma matriz dinâmica e inovadora, levando em 

consideração os eixos de formação, humanística, teórica e prática com destaque para 

a implantação do conteúdo de “transmidialidade e convergência”, língua inglesa e 

espanhola ao longo do curso e o jornalismo digital por meio do Portal Território Mídia 

que hospeda o Site de Notícias do Curso: UNIVALE NEWS, uma prática curricular 

multimídia.  

Ao longo de sua história o curso de jornalismo da Univale, agora com a 

proposta de Bacharelado em Jornalismo mantém um contato permanente com o 

mercado externo com dezenas de vagas de estágios e egressos que estão hoje em 

veículos em todo o país, além dos veículos locais e até internacionais.  

Produtos como Jornal Circulando, Revista Giro, Rádio Univale e Univale TV, 

são espaços de práticas permanentes.  A diversidade cultural, de gênero e étnica são 

preocupações constantes do curso. E o fazer jornalístico hoje é todo pensado a partir 

da convergência de mídia, retratando o acompanhamento do curso com as realidades 

de um mundo em que a comunicação movimenta as principais mudanças das práticas 

sociais. O curso hoje mante linhas de pesquisas específicas integradas com trabalhos 

de extensão de participação efetiva da comunidade nas discussões de suas múltiplas 

identidades e valorização dos direitos humanos, raças, crenças e etnias. Chegamos a 

maturidade de um curso que se mantem aberto ao novo e a compreensão de uma 

formação humana, social e técnica para um profissional desse tempo.  
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4 OBJETIVO 

 

 

O objetivo do curso é preparar o futuro graduado para enfrentar os 

desafios das transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das 

condições de exercício profissional. Para isso, o curso se orienta para o 

desenvolvimento de uma grade curricular que combine aspectos de sólida 

formação humanística com as necessidades de um mercado cada vez mais 

exigente e em mudança – daí a atenção do curso para o ensino e prática das 

novas tecnologias e convergências de mídias. A missão é oferecer uma 

formação cultural plena que permita o entendimento do mundo contemporâneo, 

o domínio das teorias inerentes ao jornalismo e o exercício dos fundamentos que 

caracterizam a profissão em suas diversas aplicações: a mediação exercida em 

jornais impressos, revistas, publicações diversas, emissoras e produtoras de 

rádio e televisão, agências de notícias e assessorias, internet e produção de 

notícia online, ensino e pesquisa. O curso garante também ao aluno o acesso à 

mais ampla atividade laboratorial, para que possam ser exercitados os talentos 

jornalísticos que ultrapassam os limites e convenções da tradicional sala de aula.  
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5 PERFIL DO EGRESSO 

 

O perfil do egresso do curso de Bacharelado em Jornalismo da Univale está 

intrinsecamente vinculado ao perfil profissional definido no projeto pedagógico 

de cada curso, aliado à filosofia definida pela Instituição em seu projeto 

educacional mais amplo, conforme estabelecido em sua missão. 

Ao concluir o curso, o egresso de Jornalismo da UNIVALE deverá ser capaz 

de: 

A- Coletar, investigar, redigir, editar e publicar informações, registrando fatos 

jornalísticos, refletindo criticamente as narrativas apuradas e transformando-as 

em notícias e reportagens, que possam ser veiculadas em diferentes suportes, 

da mídia impressa ao audiovisual e online (internet celular); 

B- Conceituar a profissão e identificar seus fundamentos; 

C- Dominar as técnicas e sua aplicação com um sentido crítico, com versatilidade 

para se adequar às mudanças que os avanços conceituais e tecnológicos 

impõem à forma de lidar com a informação e divulgá-la; 

D- Compreender e identificar as teorias e práticas referentes ao processo 

jornalístico; 

E- Empreender algo próprio e inovador no campo da comunicação social; 

F- Investigar informações, produzir textos e mensagens jornalísticas com clareza 

e correção e editá-los em espaço e em período de tempo limitados ou 

previamente negociados; 

G- Formular pautas e planejar coberturas jornalísticas de grandes eventos; 

H- Interpretar, explicar e contextualizar as informações; 

I-Formular questões e conduzir entrevistas, editando-as depois em linguagem 

específica para os diferentes suportes midiáticos; 

J- Relacionar-se com fontes de informação de qualquer natureza; 

K-Sistematizar e organizar os processos de produção jornalística, 

dimensionando custos e tomando decisões eficazes; 

L-Desenvolver, planejar, propor, executar e avaliar diferentes projetos na área 

da comunicação jornalística; 

M- Avaliar criticamente produtos, práticas e empreendimentos jornalísticos; 

N- Compreender os processos envolvidos na recepção de mensagens 

jornalísticas e seus impactos sobre os diversos setores da sociedade;  



10 
 

N- Buscar a verdade jornalística, com postura isenta e ética, norteada pelo 

compromisso com a cidadania; 

O- Dominar a linguagem e a prática jornalística apropriada aos diferentes meios 

e modalidades tecnológicas de comunicação; 

P- Refletir a partir dos conhecimentos filosóficos, históricos, sociais e políticos 

capazes de orientar o egresso para práticas profissionais éticas, qualificando-o 

para que seja capaz de realizar uma análise crítica e em perspectiva da sua 

profissão e da sociedade na qual se insere; 

Q- Refletir, em perspectiva, sobre o papel da mídia na sociedade e sobre a sua 

atuação como mediador no processo de representação e de construção da 

realidade social; 

R- Refletir sobre a relação entre o público e o privado, visando ao fortalecimento 

das instituições democráticas e ao exercício efetivo da cidadania; 

S- Desenvolver um senso crítico e estético das questões ligadas à arte e à 

cultura brasileira; 

T- Analisar criticamente os meios e as mensagens a partir de uma visão 

multidisciplinar enriquecida com elementos de sua formação filosófica, 

sociológica e antropológica da sociedade; 

U- Refletir sobre os novos paradigmas sociais e sobre a complexidade e 

velocidade tecnológica do mundo contemporâneo, numa visão atenta das novas 

oportunidades e modos de nele atuar; 

V-Desenvolver as competências e as habilidades para se posicionar ética e 

politicamente sobre o exercício do poder da comunicação; 

X- Estar apto a continuar estudos de pós-graduação ou cursos de formação 

continuada, tendo iniciação nas ciências e na metodologia de pesquisa de sua 

área de conhecimento; 

Z- Atuar com competência e ética profissional, de modo a contribuir como 

cidadão na construção de um país mais justo. 
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6 MATRIZ  

 

PRIMEIRO PERÍODO  

LÍNGUA INGLESA I 

LÍNGUA PORTUGUESA I  

METODOLOGIA CIENTÍFICA  

PENSAMENTO HUMANÍSTICO ( 
Filosofia e Sociologia)  

INTRODUÇÃO A LINGUAGEM 
MIDIÁTICA: PUBLICITÁRIA, 
JORNALÍSTICA E A ÉTICA 
COMUNICACIONAL  

PROJETO INTEGRADOR DE 
CURSO I: DO JORNAL MURAL A 
NEW LESTTER 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES I 

PRÁTICAS EM DESKTOP 
PUBLISHING E LINGUAGEM 
FOTOGRÁFICA I 

 

SEGUNDO PERIODO  

LÍNGUA INGLESA II 

LINGUA PORTUGUESA II 

TEORIAS E O FAZER DA 
COMUNICAÇÃO 

PENSAMENTO POLÍTICO, 
ECONÔMICO E HISTÓRICO 
BRASILEIRO 

PENSAMENTO POLÍTICO, 
ECONÔMICO E HISTÓRICO 
BRASILEIRO 

PROJETO INTEGRADOR DE 
CURSO II: APURAÇÃO E TÉCNICA 
DE ENTREVISTA  

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
II 

PRÁTICAS EM DESKTOP 
PUBLISHING E LINGUAGEM 
FOTOGRÁFICA II 

TRANSMIDIALIDADE E 
CONVERGÊNCIA DE MÍDIAS I 

 

TERCEIRO PERÍODO  

GÊNEROS, IDENTIDADES, ETNIAS 
E MÍDIA 



12 
 

COMUNICAÇÃO  CIENTÍFICA 

LÍNGUA INGLESA III 

ANÁLISE DAS LINGUAGENS: 
SEMIÓTICAS E DISCURSIVAS 

PROJETO INTEGRADOR DE 
CURSO III: FOTOJORNALISMO E 
JORNAL CIRCULANDO  

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
III 

TRANSMIDIALIDADE E 
CONVERGÊNCIA DE MÍDIAS II 

 

QUARTO PERÍODO  

 

TELEJORNALISMO 

LÍNGUA INGLESA IV 

PSICOLOGIA DA COMUNICAÇÃO 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E 
PRÁTICAS DE EXTENSÃO I 

ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO AGÊNCIA 
MULTIMÍDIA I  

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
IV 

TRANSMIDIALIDADE E 
CONVERGÊNCIA DE MÍDIAS III 

 

 

QUINTO PERÍDO  

 

LINGUA INGLESA V 

PESQUISA CIENTÍFICA EM 
COMUNICAÇÃO 

NARRATIVAS TELEVISIVAS E 
PRODUÇÕES ESPECIAIS 

LÍNGUA ESPANHOLA I 

ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO AGÊNCIA 
MULTIMÍDIA II 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
V 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E 
PRÁTICAS DE EXTENSÃO II 

TRANSMIDIALIDADE E 
CONVERGÊNCIA DE MÍDIAS IV 
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SEXTO PERÍODO  

LINGUA INGLESA VI 

EMPREENDEDORISMO, POLÍTICA, 
SUSTENTABILIDADE EM 
COMUNICAÇÃO 

LÍNGUA ESPANHOLA II 

ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO : AGÊNCIA 
MULTIMÍDIA III 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
VI 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO I 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E 
PRÁTICAS DE EXTENSÃO III 

TRANSMIDIALIDADE E 
CONVERGÊNCIA DE MÍDIAS V 

 

SÉTIMO PERÍODO  

JORNALISMO ESPECIALIZADO 
(REVISTA) 

LÍNGUA ESPANHOLA III 

COMUNICAÇÃO COMPARADA E 
TEMAS MIDIÁTICOS 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO II 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
VII 

TRANSMIDIALIDADE E 
CONVERGÊNCIA DE MÍDIAS VI 

 

Carga Horária Total: 3000 horas 
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7 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

Pensar criticamente a respeito da realidade que o circunda; 

Trabalhar em equipe, reconhecendo e valorizando as diferenças individuais e 

mobilizando as pessoas para alcançar objetivos comuns; 

Solucionar problemas, transferindo conhecimento a novas situações; 

Adaptar-se a mudanças; 

Aprimorar-se por meio de aprendizado contínuo; 

Contribuir para a mudança do mundo em que vive, colaborando para a promoção 

de uma sociedade mais justa; 

Comunicar-se de forma eficiente e eficaz, oralmente e por escrito; 

Utilizar com propriedade e responsabilidade as tecnologias de comunicação e 

informação; 

Desenvolver competências de seu campo específico de atuação profissional, ao 

mesmo tempo em que domine conhecimentos da área da Comunicação; 

Propagar, por meio de sua atuação profissional, valores éticos e de 

responsabilidade social. 
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8 ESTÁGIO CURRICULAR AGÊNCIA EXPERIMENTAL MULTIMÍDIA  

 

Os alunos do curso de Bacharelado em Jornalismo da Universidade Vale 

do Rio Doce deverão realizar o estágio obrigatório e poderão desenvolver o 

estágio não-obrigatório. Todos deverão ser supervisionados: o obrigatório pelo 

professor da disciplina, o não-obrigatório pelo supervisor de estágio. O estágio 

não-obrigatório poderá ser realizado a partir do primeiro período do curso. O 

estágio obrigatório será realizado a partir do quarto período, com orientação do 

professor da disciplina, em campos internos ou externos à Universidade, que 

apresentem possibilidade de atuação articulada ao eixo de formação profissional 

do estudante, com atividades relacionadas à formação acadêmica. No estágio 

obrigatório, o aluno cumprirá 300 horas, podendo ultrapassar esse número, de 

acordo com contrato assinado com a empresa que ofereça a vaga de estágio.  
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9 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Bacharelado em Jornalismo 

consiste na elaboração individual de um artigo científico. O processo de 

elaboração do TCC começa na disciplina Pesquisa Científica em Comunicação, 

realizada no quinto período do curso. Nela é desenvolvido o projeto de pesquisa, 

que será realizada durante o sexto período (TCC I) e o sétimo período (TCC II). 

O projeto, individual, consiste na formulação de um texto, de 3 a 6 páginas, 

contendo os seguintes itens: a) tema: descrição do objeto a ser analisado; b) 

justificativa: defesa da pertinência do estudo do tema; c) problema: formulação 

da pergunta condutora; d) fundamentação teórica: embasamento em autores e 

textos acadêmicos a respeito do tema; e) metodologia: forma como a análise 

será realizada; f) hipóteses: resultados prováveis;  g) bibliografia: textos 

acadêmicos que poderão contribuir para a discussão teórica; e h) sumário 

previsto: apontamento das prováveis seções temáticas que organizarão o texto 

do trabalho. Os alunos também deverão indicar, no projeto, a qual das três linhas 

de pesquisa do curso o seu trabalho se afilia: Comunicação, Identidade e 

Territórios Midiáticos; Linguagens, Processos Sociais e Práticas Comunicativas; 

ou Narrativas, Visualidades e Modernidade. A aprovação na disciplina é pré-

requisito para a elaboração do TCC. 
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10  ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

As Atividades Complementares do Curso de Bacharelado em Jornalismo 

objetivam a integração teoria e prática e a contextualização do ensino. Diante 

disso, o curso realiza de forma dinâmica e inovadora o Creative In AACC que 

tem como objetivo solidificar a formação dos profissionais, ampliar e enriquecer 

a formação enquanto prática e pesquisa, além de contribuir para a solidificação 

do campo de conhecimento da comunicação. Além de compreender os 

princípios e normas básicas do jornalismo, nas suas variadas formas, identificar 

conceitos elementares da profissão e discussões éticas fundamentais, com 

ênfase na realidade local dos meios de comunicação e nos conceitos básicos do 

fazer jornalístico, além do contato com profissionais que estão no mercado para 

proporcionar aos alunos troca de experiências.  

O Creative In AACC é um evento realizado semestralmente que reúne 

alunos dos cursos de Bacharelado em Jornalismo, sendo uma oportunidade de 

os mesmos ligarem a teoria à prática, vivenciando palestras, oficinas e ações 

práticas na área da comunicação, além de permitir a troca de experiências com 

profissionais experientes com forte atuação no mercado de trabalho. O evento 

vale também o cumprimento das atividades complementares previstas no curso 

para os alunos que participarem. O público alvo são alunos e é aberto a 

profissionais, pesquisadores, professores e egressos da área da comunicação. 

O curso possui um regulamento próprio onde se estabelecem as normas 

e critérios para o aproveitamento das atividades realizadas através de outras 

ações  que contemplam as horas destinadas as Atividades Complementares e 

seus aproveitamentos. 
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11  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

No curso de Bacharelado em Jornalismo da Univale, são abordadas as 

questões de interesse comum da coletividade, independente da área de 

conhecimento por meio de temas como: ecologia, formação humanista e cidadã, 

desenvolvimento sustentável, preservação cultural e diversidade, inclusão 

social, metas individuais versus metas coletivas, competitividade versus 

solidariedade, empreendedorismo, ética corporativista versus ética centrada no 

indivíduo, dentre outras.  

Comprometidos com a missão institucional, a educação como um todo e 

com o Projeto Pedagógico Institucional, os temas transversais para o curso 

consideram os seguintes aspectos: a partir de discussões fundamentadas no 

corpo docente envolvido em cada ação; Clara associação com demandas sociais 

e institucionais nos âmbitos nacional, regional e local; Identificação de temas 

atuais e complementares às políticas públicas de relevância social (inclusão, 

ampliação da cidadania, políticas afirmativas, formação ética, ecologia e 

desenvolvimento, etc.).  

O curso Bacharelado em Jornalismo, considera que a metodologia do 

trabalho interdisciplinar transversal implica na integração de conteúdo, no passar 

de uma concepção fragmentária para uma concepção unitária do conhecimento, 

no superar a dicotomia entre ensino-pesquisa-extensão, considerando o estudo 

e a pesquisa, a partir da contribuição das diversas ciências, e no ensino-

aprendizagem centrado numa visão a ser desenvolvida ao longo de toda a vida 

do profissional. Conforme mencionado anteriormente, o curso estabelece a 

interdisciplinaridade desde os primeiros períodos buscando focar disciplinas 

afins na construção de práticas de ensino-pesquisa-extensão e objetivar a 

contextualização de um produto ou pesquisa que contribua à formação do aluno. 

Assim, os temas transversais expressam conceitos e valores 

fundamentais à democracia e correspondem a questões importantes e urgentes 

para a sociedade em geral e as intervenções cada vez maior do profissional do 

jornalismo no mundo do trabalho a partir de suas práticas ligadas a uma 

sociedade cada vez conectada.   
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11.1 PROJETO INTEGRADOR DE CURSO (AGÊNCIA DE PUBLICIDADE)  

 

O Projeto Integrador de Curso – (PIC) constitui-se numa estratégia de 

ensino que proporcionará, ao longo do curso, a interdisciplinaridade e a 

transversalidade dos temas abordados em todas as disciplinas do currículo. 

Trata-se de um instrumento que oportuniza o confronto entre teorias estudadas 

com as práticas realizadas no campo do trabalho possibilitando o nascimento de 

outras teorias e/ou outras técnicas de trabalho. 

A construção de um Projeto Integrador de Curso fornece subsídios para a 

avaliação das competências e habilidades relacionadas ao perfil profissional do 

gresso do curso de Jornalismo  na UNIVALE.  

O Projeto Integrador de Curso é uma exigência curricular na formação 

acadêmica e profissional do estudante e consiste no desenvolvimento de um 

trabalho, cuja síntese e integração com a área de conhecimento resulte em um 

relatório e sua respectiva apresentação aberta à comunidade interna e externa. 

Todas as etapas dos Projetos Integradores de Curso estão asseguradas e 

definidas em Regulamento próprio.  
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12  AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

 

A Avaliação, neste Projeto Pedagógico do Curso, está voltada para as 

competências, traduzidas no desempenho, deixando de ser pontual, punitiva e 

discriminatória, orientada à esfera da cognição e memorização; para 

transformar-se num instrumento de acompanhamento de todo o processo 

ensino-aprendizagem, como forma de garantir o desenvolvimento das 

competências necessárias à formação profissional.  

As avaliações são efetuadas ao final das unidades programáticas, sendo 

03 etapas a cada período letivo conforme calendário acadêmico. A composição 

é expressa em notas, abrangendo prova contextualizada, que aborda os 

conteúdos ministrados, verificada por meio de exame aplicado, obtida através da 

verificação processual do rendimento (individual ou em grupo) de investigação 

(pesquisa, iniciação científica), de extensão, trabalhos de campo, seminários, 

resenhas e fichamentos.  

O sistema de avaliação adotado pelo curso de Bacharelado em 

Jornalismo obedece aos princípios norteadores do PPI, tais como: a quantidade 

de avaliações, suas modalidades, média para aprovação, número de provas 

entre outros. Nessa direção, são adotados os procedimentos que objetivam 

verificar a aprendizagem através de instrumentos que estejam em sintonia com 

técnicas e metodologias de intervenção profissional além de buscar mecanismos 

de superação de desvios, explicitadas as premissas iniciais sobre a avaliação do 

processo ensino/aprendizagem.  

Especificamente no âmbito do curso de Bacharelado em Jornalismo, a 

Prova Integradora faz parte de um processo contínuo de integração entre os 

conteúdos. A cada semestre na distribuição da última etapa de pontos, dentro 

da divisão institucional, quinze pontos são destinados a Prova Integradora. A 

mesma consiste em um “caderno de questões” com os conteúdos do período. A 

dinâmica conta coma participação de todos os professores que ministram os 

conteúdos teóricos e não os Componentes Curriculares, por entender que os 

CC, possuem uma organização didática de avaliação específica ao longo de 

suas etapas de produção.  
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Assim, cada professor elabora três questões que vão compor a Prova 

Integradora. As questões são de múltipla escolha e organizadas no caderno de 

provas pelo NDE do curso. O resultado da prova é o mesmo para todas as 

disciplinas.  Posteriormente os professores se reúnem para a correção e a 

devolutiva aos alunos, como processo de nivelamento das questões.  

Outro método importante que também compõe os procedimentos 

avaliativos do curso é a Produção de Míniartigos científicos que constitui numa 

prática de avaliação do curso que visa desde o primeiro período, uma 

familiarização com as normas científicas e a busca pela publicação autoral com 

orientador da disciplina, com objetivo gradual de também preparar o estudante 

para a produção do seu TCC no final do curso. 
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13  EXTENSÃO NO CURSO 

 

13.1 POLÍTICA DE EXTENSÃO NO CURSO 

O curso de Bacharelado em Jornalismo busca em suas ações práticas e 

reflexivas uma permanente atuação junto à comunidade local e regional através 

de ações de extensão. Em especifico, todos os Projetos Integrados de Cursos, 

os PICs são de foco e objetivos de extensão. Desde o primeiro período ao TCC, 

as práticas produzidas ao longo desses conteúdos, conforme especificados em 

cada regulamento e também na descrição de planos de cursos, têm o objetivo 

de “fazer com a comunidade e para a comunidade”. Assim projetos como “Além 

dos Vales, em parceria com a afiliada da Rede Globo Inter TV dos Vales”, O 

projeto Identidades Sociais de ação de interferência de soluções de 

comunicação para entidades sociais são um diferencial do curso ao colocar o 

estudante em contato direto com a comunidade e levar até a mesma os 

conhecimentos da publicidade.  

Os atendimentos internos a própria universidade por meio de seus 

projetos de extensão como Projeto Natureza Viva, com participação específica 

do curso, a criação de campanhas sociais para outras áreas que também 

mantem o foco de extensão são uma forma de integração multidisciplinar do 

conceito de extensão pensado no curso de Bacharelado em Jornalismo de forma 

transversal. Assim, além de ao longo do curso, o estudante viver essas práticas, 

a extensão está curricularizada também em um projeto específico de 

sustentação a linhas de pesquisas definidas pelo curso. A concepção da 

extensão no curso foi elaborada e desenvolvida de forma integradora entre as 

disciplinas de cada período, levando em consideração os conhecimentos já 

adquiridos pelos estudantes, o que se materializa na organização do portifólio 

dos estudantes em etapas que se evoluem conforme as novas habilidades 

adquiridas.  
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14  PESQUISA NO CURSO   

 

Dentro de uma proposta inovadora que garante ao mesmo tempo 

flexibilidade e uma experimentação nas linhas de pesquisa definidas, o curso de 

Bacharelado em Jornalismo, por meio de sua matriz curricular a partir do quarto 

período, assegura a todos os estudantes o contato e a produção científica, 

através de três linhas de pesquisas planejadas e organizadas pelo NDE do curso 

que ao mesmo tempo dialogam com o Mestrado Interdisciplinar em Gestão 

Integrada do Território.  

O docente, após o contato, no primeiro período com a disciplina de 

Metodologia da Pesquisa inicia seus primeiros estudos científicos, já com o 

incentivo de publicação de resumos no Simpósio de Pesquisa e Iniciação 

Científica da Univale.  Nos períodos seguintes, principalmente dentro de 

conteúdo específicos, o aluno é levado a produzir miniartigos, como forma de 

avaliação e também de produção científica. Um processo que acontece de forma 

evolutiva até que o estudante passa a ter contato específico com os temas 

norteadores das Linhas de Pesquisas do Campo da Comunicação propostas 

pelo curso, a saber: 

 

I – Linha de pesquisa: Comunicação, Identidade e Territórios Midiáticos 

Ementa: A linha de pesquisa Comunicação, Identidade e Territórios Midiáticos 

se preocupa com a mídia enquanto território simbólico capaz de gerar 

significados e integrar processos culturais indispensáveis à dinâmica 

comunicacional. Dedica-se ao estudo das representações midiáticas e das 

disputas interacionais em torno de discursos e enquadramentos relacionados a 

grupos sociais, levando em consideração as dinâmicas de poder estabelecidas 

na interação.  

 

II – Linha de pesquisa: Linguagens, Processos Sociais e Práticas 

Comunicativas 

Ementa: A linha de pesquisa Linguagens, Processos Sociais e Práticas 

Comunicativas se preocupa com as atividades e práticas do jornalismo e da 

publicidade e suas modificações, sejam elas da ordem das linguagens ou das 

rotinas do fazer comunicacional, tanto nos veículos tradicionais quanto nas 
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novas mídias. Trata do exercício do jornalismo e da publicidade na prática dos 

diversos setores produtivos e das inovações e revisões de práticas profissionais. 

 

III – Linha de pesquisa: Narrativas, Visualidades e Modernidade 

Ementa: A linha de pesquisa Narrativas, Visualidades e Modernidade se 

preocupa com as narrativas textuais, sonoras e imagéticas em suas aplicações 

no contexto da modernidade líquida, e a partir da forma como são engendradas 

nos produtos midiáticos. Busca compreender como as interações sociais são 

pensadas e reorganizadas a partir das visualidades e narrativas midiáticas no 

mundo contemporâneo. 
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15  AVALIAÇÃO CPA 

 

O processo de avaliação e acompanhamento do desenvolvimento 

institucional da UNIVALE tem como concepção basilar a Lei 10.861, de 14 de 

abril de 2004, que fundamenta o Sistema Nacional da Avaliação da Educação 

Superior – SINAES, na busca da  melhoria da qualidade da Educação Superior, 

utilizando-se como variáveis os eixos ensino, pesquisa/iniciação científica e 

extensão, responsabilidade social, desempenho dos estudantes, gestão da 

Instituição, Corpo Docente e estrutura física, na perspectiva das melhorias  e do 

aprimoramento da eficácia institucional, efetividade acadêmica social da 

afirmação da autonomia e da identidade institucional.  

O levantamento das potencialidades e pontos a serem aperfeiçoados no 

Curso de Bacharelado em Jornalismoe da UNIVALE possibilita a tomada de 

decisão e correção de direcionamentos visando ao aprimoramento contínuo. 
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16  LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 

 

1- O curso conta com LRC: Laboratório de Redação e Criação de uso 

compartilhado. Com 25 computadores.  

2- Laboratório e UNIVALE RÁDIO    

3- LABCOM: Laboratório de Comunicação para Agência Experimental 

Multimídia.  

4- Laboratório de TV e TV UNIVALE.  

5- Laboratório e Estúdio fotográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

17  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta da formação em Bacharelado em Jornalismo na Univale 

contempla um profissional conectado as principais mudanças e tendências dos 

processos comunicacionais, desde a produção da notícia, seu tratamento, as 

relações sociais e ética e a inovação por meio de recursos de convergência e 

transmidialidades que fazem parte do novo momento social e econômico de um 

mundo globalizado em que as ações locais e regionais também são pensadas 

em nível de mundialização.  

Nesse contexto amplo, a base sólida no campo humanístico, sociológico 

e cultural permite ao egresso do curso de Bacharelado em Jornalismo da Univale 

uma atuação transversal e dialógica com o tempo presente, considerando os 

marcos históricos que fizeram os processos comunicacionais e a necessidade 

de uma formação ampla para a atuação jornalística e ao mesmo tempo 

contextualizada. 

A proposta desse PPC, portanto, considera uma formação integral, em 

que teoria e prática caminham juntas, considerando o ensino específico do 

campo técnico da formação, bem como a prática da pesquisa e extensão numa 

constante evolução das práticas sociais que permeiam o campo da 

comunicação. Dentro desse contexto, os aspectos dos direitos humanos, da 

igualdade de gênero e as diversas manifestações culturais, étnicas e sociais 

permeiam os “fazeres e saberes” de um profissional capaz de se integrar ao 

contexto social, interferindo no mesmo e assegurando o direito a informação, 

sem perder a linha do tempo no que diz respeito a mudanças comportamentais, 

sociais e tecnológicas da sociedade na qual está inserido. E tudo isso se faz 

numa prática que querer habilidades e competências próprias para o exercício 

da profissão. 
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18  TABELA COM O CORPO DOCENTE  

 

Nome do Docente Titulação 

Experiência profissional 
Regime de 
Trabalho Magistério 

Superior 
Não 

acadêmica 

David Camilo Mendes 
Padilha 

Mestre 
 4 e 06 
meses 

17 anos Integral 

Dileymárcio de Carvalho 
Gomes 

Mestre 
17 e 06 
meses 

27 anos Integral 

Elton Frederico Binda de 
Castro 

Mestre  5 anos 09 anos Integral 

Franco Dani Araújo e 
Pinto 

Mestre 4 anos 13 anos Integral 

Gean Carla Pereira Mestre 11 anos 23 anos Horista 

João Paulo de Oliveira Especialista 5 meses  10 anos Horista 

Luciana Ferreira  Especialista    

Mirele Coura Cavalcante Mestre 12 anos 15 anos Parcial 

Patrícia Falco Genovez Pós-doutorado 21 anos - Integral 

Sibele      

Vanrochris Helbert Vieira Mestre 3 anos -  Integral 

 

 

 


