
 
 
 

PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA 
IDENTIFICAÇÃO 

 

Disciplina: PROJETOS EM COMUNICAÇÃO E JORNALISMO 
         (Projetos com ênfase em Assessoria de Comunicação e Imprensa) 

Código: COM456 

Professor: Joaquim Sucena Lannes 

Número de vagas: 20 (vinte) por turma 

CARGA HORÁRIA 
 

Semestral: Semanal: 10 

 
       150 

Em sala de 
aula virtual 

Em outros 
ambientes 

De dedicação do estudante à 
disciplina 

4  6 10 

CRÉDITOS 
 

Contabiliza créditos? Sim Número de Créditos: 4 

Ementa:  

Nesta disciplina, o estudante deverá ser capaz de buscar soluções para as situações 
problemas apresentados, refletir sobre os temas trabalhados e desenvolver habilidades de 
autonomia e trabalho em grupo nas diversas áreas do jornalismo. Poderão ser 
desenvolvidos projetos conceituais, projetos básicos ou projetos executivos a depender da 
demanda e proposta da turma e dos professores envolvidos. A disciplina contará com a 
participação de pelo menos dois professores do Departamento de Comunicação Social e 
tem como característica o uso da metodologia projetos e demais estratégias metodológicas 
que favoreçam a aprendizagem ativa. 
 

Objetivos:  

A disciplina objetiva proporcionar um maior entendimento do estudante com relação a prática da 

Assessoria de Comunicação e de Imprensa no seu dia a dia, no contexto do Jornalismo. Paralelamente, 

incentivar a formação de uma visão crítica sobre as atividades de assessoramento e sua importância com 
vistas a um desempenho profissional, reponsável, ético e dentro dos parametro e objetivos da profissão. 

Espera-se ainda que o estudante perceba a relevância social do jornalismo e entrenda que os fundamentos 

da profissão permanecem, mesmo com toda a evolução tecnológica que acabou por influenciar na 

alteração de hábitos e algumas técnicas da atividade. 

Recursos: 

Aulas narradas baseadas em textos previamente indicados e postados no PVANet para consultas. 

Colocações, debates, análise e reflexões sobre algumas práticas trazidas para conhecimento e estudo. A 

participação ativa dos estudantes nessas colocações, debates, análises e reflexões. 

Leituras dirigidas de jornais e revistas, consumo  análise de notícias em diferentes plataformas mídiaticas 

(eletrônicas, digitais e impressas), entendendo e refletindo como foram apuradas, produzidas e divulgadas 

e com que objetivos. 

Informações Adicionais: 

Material de apoio para leitura será armazenado no PVANet e disponibilizado para as utilizações em aulas. 

O Plano de Aula será sujeito a modificações, tendo em vista os rumos tomados nos debates, e no sentido 

de atendimento ao estudante em suas sujestões ou dificuldades de compreensão apresentadas. 
Por questões de direitos de imagem as aulas não serão gravadas. 

Os estudantes matriculados na disciplina deverão obrigatoriamente desenvolver as atividades nela 

previstas por meio de computadores, uma vez que o Programa prevê troca de produtos acadêmicos como 

textos, e-mais, etc..  

U N IVE RSI D AD E FE DE R AL DE VI ÇOS A 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 



A frequência à disciplina será obrigatória e observada durante as aulas síncronas, bem como a participação 

de cada estudante nas atividades previstas, que valerão como parte da avaliação final de cada um. 

Metodologia de Ensino e Recursos Didáticos: 

Diante da situação atual de exceção vivida no país, decorrente da Pandemia provocada pelo Covid-19, e que 
também afetou o cotidiano dos professores, estudantes e servidores da UFV, a Instituição adotou um regime 

de especial de afastamento e, paralelamente, algumas medidas contemplando os requisitos básicos de 

prevenção à doença e proteção do seu público. O objetivo é a proteção do nosso público, de um modo geral. 
Para tal e com o intuito de prosseguir na produção acadêmica, em função de evitar prejuízos a todos os 

envolvidos, a Instituição criou e vai adotar o regime aulas à distância para preservar a segurança e a saúde 

geral.  

Logicamente, a adoção desse regime, criou a necessidade de adaptações tendo em vista a característica de 
excepcionalidade da situação, as quais vivemos atualmente. 

A oferta da disciplina “Projetos em Comunicação e Jornalismo” obrigatória e parte integrante do Projeto 

Pedagógico do Curso, foi um dos pontos que tiveram de ser repensados e adaptados para a sua viabilização.  
Assim, pelas condições em ensino a distância, primeira exceção analisada foi a questão de sua oferta por 

apenas um professor. A segunda, devido o afastamento dos alunos do campus, indo buscar mais segurança 

no seio familiar, ficou resolvido que a produção e execução unitária dos projetos, ao invés do tradicional 

sistema em grupos ocorrerá individualmente.  
Além disso, atual versão da disciploina terá um direcionamento voltado ao campo da Assessoria de 

Comunicação e Imprensa, o que facilitará a aplicação da metodologia necessária para o cumprimento do 

programa, embora a ementa oficial já preveja a problematização da temática a ser trabalhada. Dessa forma, 
a Pandemia, tema dos mais atuais, será um dos focos a ser estudado, pensado e trabalhado pelos estudantes 

em seus projetos e visando não só o cumprimento de uma parte bastante significativa do Programa de 

assessoramento, que é a “Gestao de Crises e Conflitos”. Ou seja, pretendemos ainda que se pesquisem e 
visualizem a sistemática emergencial, no campo profissional da Assessoria de Comunicação e Imprensa, 

devido ao isolamento imposto pelas autoridades no período emergencial, além da recepção e compreensão, 

por parte do público das medidas adotadas de combate e prevenção ao virus, que provocou restrições à 

população. Partindo-se desses pontos, que baseados na teoria ditada pelos teóricos da matéria, que sejam 
conhecidas, projetadas e pensadas “soluções” ou “saídas” para uma atuação em regime excepcional. 

Uma vez analisados todos esses aspectos, pretende-se no período inicial de aulas síncronas se realizar um 

amplo estudo das téncicas básicas e usuais do campo focado n disciplina, com vistas a se transmitir 
conhecimento das teorias, melhor orientar as pesquisas, dando, dessa forma, os subsídios necessários para a 

realização das tarefas previstas e necessárias. 

Ato contínuo, o estudante iniciará a elaboração do seu projeto que possa teoricamente ser adotado por uma 
empresa fictícia, por uma pessoa, ou anda o modo que possa ser aplicado no assessoramento de um produto 

ou acontecimento de mercado. Reiteramos, sempre com base em autores e especialistas do campo e em 

pesquisas e estudos realizados no assunto.  

O ponto de partida da prática será o sorteio e/ou escolha de um dos  “problemas apresentados” pelo 
professor (dentre os 20 previamente elaborados – um para cada estudante matriculado), tal e qual nos 

orienta a ementa da disciplina. A partir daí, sempre sob a supervisão e orientação do professor, durante os 

encontros semanais, o estudante irá iniciar o planejamento do seu projeto, escolhendo um aspecto a ser 
trabalhado e que sirva para a adoção, por parte de um “cliente imaginário”.  

Recorrer ao Banco de Textos referentes a este conteúdo, reunidos e postados especialmente para a 

disciplina no PVANet e que elenca autores diversos, será de extrema importância, não só para melhor 

utilização e o perfeiito entendimento da matéria, bem como para a realização das tarefas pertinentes ao 
Projeto, será uma das tarefas da disciplina. 

Cada Projeto será defendido oralmente na sala virtual, sob a forma de Seminário, e ao final de cada 

apresentação, a participação de todos os demais estudantes matriculados e do professor, serão franqueadas 
para as devidas reflexões, análises ou ainda para tirar se dúvidas existentes. 

A apresentação do Projeto será alvo da primeira avaliação do estudante na disciplina. Nessa avaliação serão 

devidamente observadas a coerência do conteúdo e do produto proposto, em sua utilização, o 
desenvolvimento da apresentação, que precisará ser clara, objetiva, com os pontos elencados devidamente 

justificados, pela utilização dos autores por nós adotados. 

Paralelamente, o estudante deverá escrever um artigo científico, dentro dos moldes solicitados e com base 

nos elementos textuais que balizam essa atividade ou ainda redigir uma matéria jornalística, utilizando em 
seu relato as definições teóricas adotadas e citando os autores como se fossem fontes da reportagem.  

Ao final de cada aula, será feito um exercício de orientação, tendo em vista o esclarecimento de aspectos 

teóricos do conteúdo. 



Planejamento de Aulas: 
Cronograma 
Data Horário 

Primeira semana   

 Aulas síncronas – apresentação de disciplina, seus objetivos 

e atividades a serem desenvolvidas no semestre. Explicação 

sobre a utilização de recursos que servirão de apoio as 

atividades, entre outros detalhes.  

 Divulgação do material didático que estará a disposição no 

PVANet para apoio da turma na elaboração dos projetos. 

Divulgação do sistema de avaliação. Apresentação pessoal 

de cada estudante –  

Google Meet 

 Aulas síncronas – Introdução comentada à  temática prevista 

no programa da disciplina e justificativas  respeito de cada 
uma delas. Seus objetivos. Objetivo do programa e da 

disciplina.  

 

 01 e 02/09 

terça e 

quarta-feira 

 

Turma 1 
10 às 12 horas 

e 
Turma 2 

14 às 16 horas 

Segunda semana   

 Teorias de Assessoramento Comunicacional Básicas 

Assessoria de Imprensa: a dimensão histórica. Assessoria de 

política de comunicação – Conceituações sobre a Atividade 

O que é Assessoria de Imprensa 

O papel da atividade dentro do contexto da comunicação 
A conduta ética do assessor 

Delimitação de funções e áreas 

Um pouco da trajetória da atividade ao longo dos tempos 
Comentários gerais sobre os autores e bibliografia utilizadas. 

08 e 09/09 

terça e 

quarta-feira 

 

Turma 1 
10 às 12 horas 

e 
Turma 2 

14 às 16 horas 

Terceira semana   

 Teorias de Assessoramento Comunicacional Básicas 

As funções que se fundem e se misturam em tendências novas 
O ato de assessorar e seu envolvimento com os assessorados e/ou 

organizações 

O desenvolvimento das assessorias frentes às exigências e evoluções 
do mercado 

Origem e desenvolvimento 

Assessorias na ótica de autores diversos 

A Assessoria e a formação de opiniões 

15 e 16/09 

terça e 

quarta-feira 

 

Turma 1 
10 às 12 horas 

e 
Turma 2 

14 às 16 horas 

Quarta semana   

 Teorias de Assessoramento Comunicacional Básicas 

Assessoria na Política Comunicacional Organizacional 
A assessoria de imprensa na política de comunicação de uma 

organização 

A missão e a visão no processo de AI 

A influência do assessor na implementação desta política 
Assessor não é fonte 

A localização estratégica de uma assessoria dentro do organograma de 

uma organização 
Assessoria e Marketing 

O papel do assessor de imprensa na implementação desta política 

O dia-a-dia do assessor 

As responsabilidades de um assessor 

22 e 23/09 

terça e 

quarta-feira 
 

Turma 1 
10 às 12 horas 

e 
Turma 2 

14 às 16 horas 



Quinta semana   

 Teorias de Assessoramento Comunicacional Básicas 

Modalidades de Assessorias 

Assessoria Privada 

Assessoria Pública 

Assessoria Política 
Estruturas de Funcionamento  

Assessorias Internas  

Assessorias Externas  
Assessorias Mistas 

Consultorias 

Avanços e ganhos na era digital 

29/09 

Terça-

feira 

Turma 1 
10 às 12 horas 

e 
Turma 2 

14 às 16 horas 

Sexta semana   

 Teorias de Assessoramento Comunicacional Básicas 

Atividades e Rotinas 

Atividades habituais 
Rotina do setor 

Planejamentos estratégicos e permanentes 

Organização dos planos organizacionais  
Etapas 

Delimitações de funções internas 

06 e 07/10 

terça e 

quarta-feira 

 

Turma 1 
10 às 12 horas 

e 
Turma 2 

14 às 16 horas 

 Sétima semana   

 Teorias de Assessoramento Comunicacional Básicas 

Atividades e Rotinas (continuação) 

Conhecimento profundo dos universos aos quais vai permanentemente 

se reportar ou representar 

Manutenção permanente e atualização das listagens das fontes e dos 
jornalistas e veículos interesse 

Manutenção arquivos dos produtos da AI. 

Manutenção de acesso prioritário ao banco de dados 
Elaboração e o atendimento de respostas a questionários 

Visão atualizada e atenta às tendências de mercado e\ou da área que está 

assessorando 

14/10 

quarta-feira 

 

Turma 1 
10 às 12 horas 

e 
Turma 2 

14 às 16 horas 

 Oitava semana   

 Recesso Escolar – Simpósio de Integração Acadêmica 19 a 24/10 

 

 

 Nona semana   

 Teorias de Assessoramento Comunicacional Básicas 

Gestão de Assessorias 

Planejamento 
Políticas 

Planos 

Estratégias 
Etapas do planejamento 

Estrutura do plano 

Orientação Final  
Esclarecimentos de dúvidas e pendências, com vistas as apresentações e 

elaboração final dos Projetos  

27 e 28/10 

terça e 

quarta-feira 

 

Turma 1 
10 às 12 horas 

e 
Turma 2 

14 às 16 horas 

 Décima semana   

 Início das Apresentações dos Projetos 

 Apresentação de Projeto (2) – Conforme a ordem se apresentação 

sorteada no início do semestre. 

 Apresentação de Projeto (2) – Conforme a ordem se apresentação 

combinada no início do semestre. 
Debates sobre os pontos dos trabalhos, teorias e orientações pertinentes. 

03 e 04/11 

terça e 

quarta-feira 

 

Turma 1 
10 às 12 horas 

e 
Turma 2 

14 às 16 horas 



 

 Decima primeira semana   

 Apresentação de Projeto (2) – Conforme a ordem se apresentação 

sorteada no início do semestre. 

 Apresentação de Projeto (2) – Conforme a ordem se apresentação 
combinada no início do semestre. 

Debates sobre os pontos dos trabalhos, teorias e orientações pertinentes. 

10 e 11/11 

terça e 

quarta-feira 

 

Turma 1 
10 às 12 horas 

e 
Turma 2 

14 às 16 horas 

 Décima segunda semana   

 Apresentação de Projeto (2) – Conforme a ordem se apresentação 

sorteada no início do semestre. 

 Apresentação de Projeto (2) – Conforme a ordem se apresentação 

combinada no início do semestre. 

Debates sobre os pontos dos trabalhos, teorias e orientações pertinentes. 

17 e 18/11 

terça e 

quarta-feira 

 

Turma 1 
10 às 12 horas 

e 
Turma 2 

14 às 16 horas 

 Décima terceira semana   

 Apresentação de Projeto (2) – Conforme a ordem se apresentação 

sorteada no início do semestre. 

 Apresentação de Projeto (2) – Conforme a ordem se apresentação 
combinada no início do semestre. 

Debates sobre os pontos dos trabalhos, teorias e orientações pertinentes. 

24 e 25/11 

terça e 

quarta-feira 

 

Turma 1 
10 às 12 horas 

e 
Turma 2 

14 às 16 horas 

 Décima quarta semana   

 Apresentação de Projeto (2) – Conforme a ordem se apresentação 
sorteada no início do semestre. 

 Apresentação de Projeto (2) – Conforme a ordem se apresentação 

combinada no início do semestre. 

Debates sobre os pontos dos trabalhos, teorias e orientações pertinentes. 

01 e 02/12 

terça e 

quarta-feira 

 

Turma 1 
10 às 12 horas 

e 
Turma 2 

14 às 16 horas 

 Décima quinta semana   

Seminário sobre as conclusões e destaques dos pontos mais importantes, 

a partir dos conteúdos apresentados relacionados e destacados por parte 
do professor. 

Avaliação do semestre, da disciplina e das atividades  em depoimentos 

dos alunos. 

08 e 09/12 

terça e 

quarta-feira 

 

Turma 1 
10 às 12 horas 

e 
Turma 2 

14 às 16 horas 

 

Critérios de Avaliação 

Cada estudante será avaliado em três fases distintas na disciplina, a saber: 
A primeira será a elaboração e a apresentação do projeto via Google Meet. O valor máximo estipulado 

para essa atividade será de 40 (quarenta) pontos. 

Em seguida, a redação de um relatório (Artigo) ou matéria jornalística, descritas acima nesse programa de 
disciplina. 

Em ambos os casos, apresentação do Projeto e a Produção de Artigo e/ou Matéria Jornalística, haverá a 

necessidade do rigoroso cumprimento do cronograma de entrega. Ou seja, remessa do produto por e-mail 

ao professor, para que seja feita a avaliação e correções pertinentes, para que sejam comentadas 
posteriormente com o autor e com a turma. O referido cronograma deverá ser divulgado pelo professor. 

Assim, será determinado, entre outros aspectos, o tamanho dos textos, formas de apresentação e utilização 

dos elementos que normalmente compõem um ou outro produto (Artigo ou Matéria Jornalística). Os 
modelos solicitados (Artigo ou Matéria) terão seus elementos devidamente e previamente divulgados em 

sala e no PVANet, tendo em vista que esta será a segunda avaliação do estudante no semestre, valendo 

outros 40 (quarenta) pontos dos 100 (cem) possíveis. 
A terceira e última avaliação do estudante será um conceito de participação abrangendo os seguintes 

pontos: o rigoroso cumprimento de suas tarefas e dos prazos de apresentação e entrega delas, durante o 

semestre, sua participação ativa durante os seminários, assiduidade as aulas, formas e metodologia 

utilizada para a elaboração e apresentação do projeto. O valor máximo desse conceito é de 20 (vinte) dos 
100 (cem)pontos possíveis na disciplina 
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Referências eletrônicas 
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Ética jornalística e desinformação em tempos de pandemia 

https://youtu.be/VIvZj6rjGfE 

Fontes na cobertura da Covid-19 

https://www.youtube.com/watch?v=1aEjJ_pBGNA 

Outras referencias  
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