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COM474 - Tópicos Especiais em Projetos I- RELATOS COM-VIDA NO COVID 

Horário: T16ª 14 às 16hs P1 6ª 16 as 18hs 

Ementa: Esta disciplina pretende construir e iniciar coletivamente o projeto de extensão 

“Relatos Com-Vida na Covid”. Esse projeto foi idealizado pela docente para ser um espaço de 

divulgação de perfis jornalístico-literários (PJL) em tempos de pandemia. Como temos sentido, 

pensado e vivido em épocas de isolamento social? Seguindo a técnica do PJL, a apuração vai 
focar na faceta psicológica de quem autoriza o compartilhar de sua experiência nesse ano 

pandêmico. “Quem estou sendo em 2019” é a questão que vai sustentar cada perfil construído 

sobre a identidade delineada por esse momento temporal. Os perfis serão postados em endereço 

eletrônico disponibilizado pelo Curso de Jornalismo do DCM. Além das discussões em torno de 
conceitos e contextos que perpassam o tema do projeto, esta disciplina vai propiciar a discentes 

as práticas de apuração, redação JL, fotojornalismo, marketing (no que diz respeito a divulgação 

do endereço eletrônico, interação com leitores, etc) 
 

Prof. Ricardo Duarte 
 

COM470 - Tópicos Especiais de Pesquisa e Extensão I -  

Horário: T16ª 14 às 16hs P1 6ª 16 as 18hs 
Ementa:  Discussões iniciais sobre pauta, entrevista, fontes. Conceitos básicos: Comunicação,; 

Filtro da Notícia: jornalismo privado e jornalismo público; Lide, pirâmides e modelos; Tipos de 
descrição no jornalismo; Interpretação e Jornalismo; Jornalismo Referencial, Popular e de 

Revista: Aspectos e Características Gerais; Aspectos sobre a noção de Informação e Notícia; 

Notícia e Reportagem: aspectos gerais; Processo de Comunicação e Produção da Notícia; 
Notícia e Nota Jornalísticas Interpretação; Planejamento e Roteiro da reportagem especializada; 

Opinião e Jornalismo; O Texto Opinativo em jornais e revistas. Seminário de Apresentação dos 

materiais produzidos; Práticas assistidas via orientações à produção das notas jornalísticas: 

pesquisa e apuração; organização e execução; redação e edição; correções, checagens e 
publicação; Oficinas e Avaliações. 

 

Prof.ª Mariana Procópio  
 

 COM297 - Mídia e Narrativas de Vida 

Horário:2ª 8 as 10hs e 4ª = 10 às 12hs  

Ementa: Definições e estudos sobre narrativas de vida. Narrativas de vida como 

percursos de reconfiguração de si. Espaço biográfico. A narrativa de vida como 

estratégia discursiva. Regimes de visibilidade midiática das narrativas de vida. 

Narrativas de vida e memória.  

 


