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PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA  

IDENTIFICAÇÃO 

Disciplina: Jornalismo Opinativo Código: 
COM 203 

Professor(as): Ernane Corrêa Rabelo 

Número de vagas: 10  

CARGA HORÁRIA 

Semestral: Semanal: 4 

60 
Em sala de 
aula virtual 

Em outros 
ambientes 

De dedicação do estudante à 
disciplina 

3 1 4 

CRÉDITOS 

Contabiliza créditos? Sim Número de Créditos:  4 

Ementa: A opinião no Jornalismo brasileiro. Evolução histórica da opinião 
nos jornais. Estudos dos gêneros opinativos. 

UNIDADE 
Conteúdo: 
História da Imprensa. Informação versus Opinião. Conceitos de 
imparcialidade, neutralidade, objetividade e independência. Formatos e 
gêneros opinativos. Produção de textos para publicação no site 
jornaldeviçosa.home.blog. 
 
Recursos:  
Aula narrada ou vídeo aula com slides, vídeo/filme, fórum, cobertura de 
sessão da Câmara Municipal e programas eleitorais. 
Outras informações:  
Material de apoio para leitura será disponibilizado no PVANet 
Plano de Aula passível de modificações 
As aulas síncronas serão gravadas, ao se matricular o estudante declara 
concordar com o uso de imagem 
A frequência à disciplina será observada durante as aulas síncronas, pela 
cobertura de eventos e pela produção de artigos 
 

Metodologia: 
Cronograma 
Data Horário 

Aulas síncronas – apresentação de disciplina - Google 
Meet 

31/08 
Seg 

9 às 10h 



Aulas assíncronas - História da Imprensa. Informação 
versus Opinião. Imparcialidade, neutralidade, 
objetividade e independência. Formatos e gêneros 
opinativos. 

  

Aula síncrona - Exposição teórica sobre Jornalismo 
Opinativo 

07/09 
Seg 

 

Aulas assíncronas - Como publicar no JV  
 

 

Aula síncrona - O que é pauta opinativa, seleção de 
fontes, produção e veiculação de artigo 

seg 
14/09 

 

Aulas assíncronas - Rádio-escuta, cobertura política, 
produção de notas opinativas, divulgação, postagem 
no site 

  

Aula síncrona - Elaboração de pauta, seleção de 
fontes, produção e correção de artigo opinativo 

seg 
21/09 

 

Aulas assíncronas - Rádio-escuta, cobertura política, 
produção de notas opinativas, divulgação, postagem 
no site 

 
 

 

Aula síncrona - Elaboração de pautas, seleção de 
fontes, produção e veiculação de notícias 

seg 
28/09 

 

Aulas assíncronas - Rádio-escuta, cobertura política, 
produção de notas opinativas, divulgação, postagem 
no site 

 
 

 

Aula síncrona - Elaboração de pautas, seleção de 
fontes, produção e veiculação de notícias 

seg 
05/10 

15h às 18 
h 

Aulas assíncronas - Rádio-escuta, cobertura política, 
produção de notas opinativas, divulgação, postagem 
no site 

 
 

 

Aula síncrona - Elaboração de pautas, seleção de 
fontes, produção e veiculação de notícias 

seg 
12/10 

 

Aulas assíncronas - Rádio-escuta, cobertura política, 
produção de notas opinativas, divulgação, postagem 
no site 

 
 

 

Aula síncrona - Elaboração de pautas, seleção de 
fontes, produção e veiculação de notícias 

seg 
19/10 

 

Aulas assíncronas - Rádio-escuta, cobertura política, 
produção de notas opinativas, divulgação, postagem 
no site 

 
 

 

Aula síncrona - Elaboração de pautas, seleção de 
fontes, produção e veiculação de notícias 

seg 
26/10 

 



Aulas assíncronas - Rádio-escuta, cobertura política, 
produção de notas opinativas, divulgação, postagem 
no site 

 
 

 

Aula síncrona - Elaboração de pautas, seleção de 
fontes, produção e veiculação de notícias 

seg 
02/11 

 

Aulas assíncronas - Rádio-escuta, cobertura política, 
produção de notas opinativas, divulgação, postagem 
no site 

 
 

 

Aula síncrona - Elaboração de pautas, seleção de 
fontes, produção e veiculação de notícias 

seg 
09/11 

 

Aulas assíncronas - Rádio-escuta, cobertura política, 
produção de notas opinativas, divulgação, postagem 
no site 

 
 

 

Aula síncrona - Elaboração de pautas, seleção de 
fontes, produção e veiculação de notícias 

seg 
16/11 

 

Aulas assíncronas - Rádio-escuta, cobertura política, 
produção de notas opinativas, divulgação, postagem 
no site 

 
 

 

Aula síncrona - Elaboração de pautas, seleção de 
fontes, produção e veiculação de notícias 

seg 
23/11 

 

Aulas assíncronas - Rádio-escuta, cobertura política, 
produção de notas opinativas, divulgação, postagem 
no site 

 
 

 

Aula síncrona - Elaboração de pautas, seleção de 
fontes, produção e veiculação de notícias 

seg 
30/11 

 

Aulas assíncronas - Rádio-escuta, cobertura política, 
produção de notas opinativas, divulgação, postagem 
no site 

 
 

 

Aula síncrona - Avaliação final da disciplina seg 
7/12 

 

 

As avaliações serão realizadas 
por intermédio da produção e 
veiculação de artigos e de notas 
opinativas.  
 
 

Tipo/Instrumento Valor 

Coluna 1 10 

Coluna 2 10 

Coluna 3 10 

Coluna 4 10 

Comentário 10 

Resenha  10 

Editorial  10 



Aulas assíncronas 
(produção de notas  

30 

  

 Total 100 
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BELTRÃO, Luiz; Jornalismo Opinativo. Ática.(José M. de Melo) 
CASTRO, Gustavo de; GALENO, Alex (orgs.). Jornalismo e literatura - a 
sedução da palavra. São Paulo: Escrituras 
MARQUES DE MELO, José. A opinião no Jornalismo brasileiro. Ática 
 
Referências eletrônicas 
https://www.dennisoliveira.info/canal-iniciacao-ao-jornalismo 
 
Manual de Redação e Estilo do jornal Estado de S. Paulo 
www.estadão.com.br/manualredação 
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