
PLANO DE ENSINO  

PERÍODO EMERGENCIAL REMOTO – PER – 31/08/2020 A 15/12/2020 

 
1. DISCIPLINA:  COM 102 – INTRODUÇÃO AO JORNALISMO – 60 HORAS-AULA – 4 

CRÉDITOS 

 
2. PROFESSORA:  KÁTIA FRAGA (katiafraga@ufv.br)  

 
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 
O curso de Comunicação Social-Jornalismo da UFV: sujeitos, áreas e atividades. Oficinas de 
produção textual. As condições sócio-históricas da construção do curso de Comunicação 
Social - Jornalismo no Brasil e o processo de consolidação. Jornalismo, áreas e campos de 
atuação profissional, perspectivas e demandas contemporâneas para o trabalho.  
 
 

4. OBJETIVOS DA DISCIPLINA: 
 

Ao final da disciplina, espera-se que os estudantes sejam capazes de reconhecer a 
importância do Jornalismo no mundo hodierno; as condições sócio-históricas da construção 
do curso de Comunicação Social-Jornalismo; identificar os sujeitos, áreas e atividades do 
curso de Comunicação Social-Jornalismo da UFV; demonstrar habilidades básicas para 
elaboração da estrutura de um texto jornalístico.  
 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO E RECURSOS DIDÁTICOS ADICIONAIS: 
 

As aulas serão síncronas (ao vivo) em sua maioria, sendo que algumas aulas serão 
destinadas para atividades assíncronas como assistir filmes relacionados ao Jornalismo, ler 
textos ou documentos, realizar pesquisa, etc. Os encontros síncronos serão organizados por 
meio do Google Meet. As aulas assíncronas serão a base para reflexões nas aulas síncronas.  
 
Durante o semestre contaremos com a participação de convidados que discutirão questões 
relacionadas com o jornalismo, suas práticas, ética, exercício da profissão em tempos de 
pandemia; além de convidados que falarão sobre a estrutura de funcionamento da UFV, 
incluindo especificidades do Departamento de Comunicação Social – Jornalismo. Todos os 
encontros serão abertos para perguntas por parte dos estudantes e posterior realização de 
debate em grupo e realização de atividades avaliativas como relatório. 
 
Uma parte da disciplina será dedicada para realização de oficinas de produção de texto e de 
outras a serem oferecidas por técnicos do DCM. Ao final das oficinas serão realizadas 
atividades avaliativas.  
 

6. FREQUÊNCIA:  
 

O controle da frequência será realizado em virtude da presença nas aulas síncronas (ao vivo) 
que serão realizadas pelo Google Meet durante o Período Emergencial Remoto (PER). A 
aferição será realizada de forma automatizada, por meio do uso de extensão própria do 
Google Meet. A soma das horas em sala de aula virtual (síncrona) e em outros ambientes 
(assíncronas) integraliza a CH da disciplina. 
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7. AVALIAÇÕES:  
 

- Atividades realizadas em oficinas;  
- Relatórios resultantes de acompanhamentos das participações de convidados e reflexões 

virtuais; 
- Exercícios (individuais ou em grupo) a partir de aulas síncronas ou assíncronas. 
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Record, 2003. 
 
PENA, Felipe. Teoria do Jornalismo. São Paulo: Contexto, 2008. 
 
ROSSI, Clovis. O que é Jornalismo. São Paulo: editora Brasiliense, 1981. 
 
 
 

9. OUTRAS INFORMAÇÕES REVELANTES:  
 

Este plano de ensino pode ser alterado ao longo do semestre letivo. 
 
A Profa. disponibilizará horário de atendimento semanal aos estudantes do curso e o contato 
para agendamento deve ser feito por e-mail katiafraga@ufv.br 
 
O material a ser disponibilizado para os estudantes nesta disciplina não poderá ser 
compartilhado com terceiros. É de uso exclusivo da referida disciplina. 
 
O monitor pode ser acionado para atendimento de reforço de conteúdo das aulas.   
 
Aos estudantes que atingirem mais de 25% de faltas será atribuído o conceito L. O lançamento 
de faltas no Sapiens acontecerá ao término de cada mês. 
 
Os estudantes que tiverem problemas de saúde deverão proceder como previsto na 
RESOLUÇÃO Nº 9/2009 DO CEPE: NORMAS PARA CONCESSÃO DO REGIME 
EXCEPCIONAL AO ESTUDANTE DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 1.044/69 E A LEI Nº 
6.202/75, disponível no endereço 
http://www.res.ufv.br/?area=DoEnquadramentoRegimeExcepcional 
 
Todo(a) estudante de graduação deve estar atento ao Regime Didático e ao Calendário de 
Aulas da Graduação, disponíveis na página do Registro Escolar (www. res. ufv.br) 
 
Todo(a) estudante tem um(a) professor(a) orientador(a) acadêmico no DCM para seu 
acompanhamento na trajetória da graduação. A lista dos orientadores acadêmicos está 
disponível no site do DCM. 
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