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Disciplina: Projeto Experimental em Jornalismo (Produção e 
Edição I)  

Código: HT/OC236 

Natureza:  (    ) obrigatória   (  X  ) optativa Semestral (  X )  Anual (    )  Modular (    ) 

Pré-requisito:  Redação II Co-requisito:   

Modalidade:   (  X  ) Presencial     (    ) EaD        (    ) 20% EaD 

C.H. Semestral Total: 90  
C.H. Anual Total: 
C.H. Modular Total: 
PD: 00   LB: 90   CP: 00    ES: 00    OR: 00   
C.H. Semanal: 6 
PD- Padrão     LB – Laboratório     CP – Campo   ES – Estágio    OR - Orientada 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
Pauta, produção e edição avançada em jornalismo escrito para veiculação em meios impressos e 
online, conforme regimento específico. 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
Setores fundamentais no funcionamento da empresa jornalística: redação, gráfica, publicidade, 
administração e distribuição. 
Planejamento: conceituação, importância, tipos e etapas de planejamento. 
O papel do editor na concepção, apuração e elaboração de reportagens: como trabalha o editor 
no dia a dia. 
A importância da secretaria de redação e dos setores que a integram.  
O trabalho do editor como organizador de equipes e administração de conflitos: o editor como 
ponto crucial do sistema de comunicação dentro de uma empresa. 
Setor administrativo: importância dentro da empresa jornalística. 
O editor como preparador de repórteres e formador de equipes: a estrutura do ambiente de 
trabalho e as responsabilidades do editor frente sua equipe. 
Princípios para edição de texto no jornalismo impresso: o a questão do caráter editorial de uma 
publicação. 
Posicionamento do jornal no mercado contemporâneo. 
Princípios de edição: trabalhando com documentos (pesquisas, dados e outros) – como garantir 
que, na edição, os dados estejam corretos 
As empresas jornalísticas e o marketing. 
O projeto editorial que permeia o processo de construção das notícias em um veículo impresso. 
Como agir com o entrevistado e o repórter e como verificar os dados apurados. Checagem de 
informações e equilíbrio de fontes 
Humanização das personagens, “new journalism” e jornalismo literário no processo de edição 
O trabalho com a semântica visual do veículo – diagramação e infográficos. 
Concepção de veículo. 
Técnicas de elaboração de títulos, legendas e outros processos de fechamento. 
Critérios de corte e fusão de textos (jornais e revistas) na edição final. 
A ética no trabalho do editor: situações limites do trabalho editorial. 
Elaboração de projetos editoriais, planejamento de cobertura de rotina e de fatos inesperados. 
Aspectos de mercado, distribuição e comercialização – a Pesquisa de Mercado. 
Mercado editorial nacional e internacional de jornais e revistas. 
Publicações de informação geral,especializada, técnicas, ilustradas. 
Orientação aos grupos para trabalho em projeto editorial e produção de órgão laboratorial. 
Revisão e a edição do texto final 

OBJETIVO GERAL 
Compreender o papel do editor e os princípios de edição no jornalismo, notadamente o impresso 
e o on-line; 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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- Identificar as diversas etapas do processo de concepção, criação, desenvolvimento e produção 
de um produto jornalístico; 
- Aplicar métodos e técnicas de edição na produção de jornais e revistas, impressos e on-line; 
- Refletir eticamente sobre situações limites no trabalho de edição. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Aulas expositivas 
Análises de veículos 
Palestras com profissionais do mercado 
Exercícios individuais e grupais 
Seminários em grupos 
Discussão de leituras selecionadas 
Trabalhos práticos  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Participação e planejamento e produção de veículos impressos e on-line jornalístico 
Presença e participação nas aulas\atividades 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

BUCCI, Eugênio. Sobre ética e imprensa. São Paulo: Cia das Letras, 2002. 

FELIPPI, Ângela, SOSTER, Demétrio de Azeredo e PICCININ, Fabiana (Organizadores). Edição em 
Jornalismo: ensino, teoria e prática Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2006. 

PEREIRA JR., Luiz Costa. Guia para a edição jornalística. Petrópolis, RJ: 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (2 títulos) 

MEDINA, Cremilda. A arte de tecer o presente – narrativas do cotidiano. São Paulo: Summus, 
2003. 

LAGE, Nilson. A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. Rio de Janeiro: 
Record, 2001. 

Obs: A bibliografia indicada deverá efetivamente estar disponível na biblioteca em 
número compatível com o tamanho de cada turma.  

 


