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1 INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO 

Denominação do Curso: Jornalismo  

Modalidade: Presencial 

Regime de matrícula: Semestral 

Tempo de integralização 8 semestres 

Carga Horária Total 
DISC. ES AC PP TCC TOTAL 

      

Situação Legal do Curso Autorização: Reconhecimento/Renovação 

Documento Resolução Portaria MEC 

Nº Documento 17 271 

Data Documento 28/11/1995 03/04/2017 

Data da Publicação 28/11/1995 04/04/2017 

Nº Parecer/Despacho   

Conceito MEC (CC)   

Conceito Preliminar de Curso (CPC) Ano: 2015 Conceito: 3 

1.1.1 Contexto do Curso 

1.1.1.1 1.1.3.1 Percurso e desafios do ensino de Jornalismo no Brasil 

O ensino de Jornalismo no Brasil teve início em 1947 com a criação do primeiro curso 

na área, mantido pela Faculdade Cásper Líbero1, em São Paulo. Possuía características que, de 

resto, marcariam os outros cursos criados até a década de 1960: buscava proporcionar uma 

formação humanística, influenciado por uma orientação de inspiração europeia. Até o final da 

década de 1960, havia 10 cursos em funcionamento em todo o País, mas, diferentemente da 

Cásper Líbero, esses cursos foram oferecidos como habilitação em Comunicação Social, 

tradição que se manteve até este ano, quando as Novas Diretrizes Curriculares para o Curso de 

Jornalismo2, aprovadas em 2013, foram definitivamente implantadas. As novas diretrizes 

tornaram o curso de Jornalismo autônomo em relação ao curso de Comunicação Social. No 

entanto, não há como separar a história dos dois cursos, uma vez que caminharam juntos por 

mais de 45 anos no Brasil.  

Assim, o período que se seguiu foi marcado por profundas transformações no sistema 

de ensino, em particular a partir da segunda metade da década de 1960. Influenciado pelo 

novo modelo de crescimento e modernização implantado, no país neste momento, o sistema 

de ensino de Comunicação sofre profunda mudança. Expande-se com rapidez, aumentando o 

                                                           
1 Curso que ainda existe e está classificado como um dos cinco melhores do país.  
2 BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 1, de 27 de setembro 
de 2013. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Jornalismo, 
bacharelado, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14242-rces001-
13&category_slug=setembro-2013-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 9 nov. 2015 
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número de escolas. Simultaneamente, o enfoque, antes restrito ao Jornalismo, amplia-se para 

outras atividades profissionais do campo da Comunicação. Essa nova orientação é oficializada 

pela Resolução 11/69, do Conselho Federal de Educação. O curso passa a ser de Comunicação 

Social, contemplando, além do Jornalismo, as habilitações em Relações Públicas, Publicidade e 

Propaganda e Editoração. Se antes a orientação seguida pelos cursos era de base humanístico-

europeia, agora passa a se inspirar no modelo norte-americano da Communication Research, 

em que prevalecia o enfoque científico, de caráter empírico, quantitativista, 

comportamentalista e funcionalista da Comunicação.  No plano das técnicas profissionais, as 

escolas ainda não conseguiam oferecer um ensino eficiente e de boa qualidade.  

Em 1978, o parecer (3/78) do CFE ampliou o número de habilitações, incorporando ao 

curso de Comunicação Social as habilitações em Rádio e em TV/Cinema, eliminando 

Editoração. O novo currículo do curso de Comunicação Social se organizava em torno de três 

linhas de conhecimentos, visando proporcionar uma fundamentação geral humanística, uma 

fundamentação específica em Comunicação e uma formação técnica.  Nesse período, a 

influência norte-americana começava a ser contrabalançada pela influência de novos modelos 

teóricos, tanto de orientação latino-americana – como o modelo cepalino3 da Teoria do 

Desenvolvimento – quanto de origem europeia – como os da Teoria Crítica e da Semiologia.  

Na década de 1970, ao lado da formação estritamente técnica para o Jornal, o Rádio e 

a Televisão, o ensino de Comunicação foi enriquecido com uma linha teórica – a Análise de 

Conteúdo – que ensaiava uma decolagem para um método apropriado de análise da mídia. A 

análise de conteúdo permitiu um distanciamento do puro fazer, por meio de uma abordagem 

quantitativa da produção dos meios de comunicação, pelo modelo estatístico da amostragem 

e pela classificação de temas segundo sua ocorrência. Desse modo, já era possível um olhar 

sobre os produtos da mídia, assim como um esboço de uma nomenclatura para uma fala sobre 

ela. A partir da Análise de Conteúdo, o ensino de Comunicação foi sendo enriquecido com as 

metodologias de análise do discurso e da imagem, oriundas dos desenvolvimentos formais das 

ciências da Linguagem nos anos 1970, centradas, basicamente, nas doutrinas de Ferdinand de 

Saussure e de Charles Sanders Peirce (traduzidos no Brasil entre o final dos anos 1960 e início 

dos setenta do século XX).  

Os cursos de pós-graduação em Comunicação formaram o núcleo de disseminação 

desses estudos e dessas abordagens, formais em sua base, e histórico-críticos em seu 

arcabouço. De instrumentos para uma abertura da percepção e para a formação de uma visão 

                                                           
3 A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) é uma entidade ligada à Organização 
das Nações Unidas cuja preocupação é o desenvolvimento de países da América Latina e Central. É essa 
ideia que permeia o adjetivo cepalino. 
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do conjunto da produção dos objetos de comunicação, essas abordagens tornaram-se o 

principal elemento no desenvolvimento dos estudos da chamada comunicação de massa, 

estendendo-se, durante os anos 1980, no ensino de Comunicação, por meio de grande número 

de livros, periódicos e traduções, das principais editoras brasileiras. Foi a partir dessa 

divulgação de autores brasileiros e estrangeiros que a Pesquisa em Comunicação teve o seu 

grande incremento e um incisivo papel junto ao ensino: à transmissão de uma prática da 

comunicação foi possível agregar um instrumental teórico, legitimado em sua diversidade pela 

adoção nas Ciências Sociais de modelos transdisciplinares. 

Ao longo dos anos 1970, desenvolveu-se no Brasil uma imprensa alternativa, que 

correspondeu a uma reação ao autoritarismo e ao centralismo do poder político e da mídia; e 

a percepção do potencial e da autonomia da sociedade civil e das comunidades. Essa 

manifestação vai alimentar algumas linhas de pesquisa em comunicação na década seguinte. 

A implantação do novo currículo, todavia, sofreu vários adiamentos e contratempos. 

Um deles foi a campanha desencadeada por alguns grandes jornais contra a regulamentação 

legal da profissão de jornalista, que exigia, para o seu exercício, o diploma de curso de 

graduação em Comunicação – habilitação em Jornalismo. Um dos desdobramentos dessa 

campanha foi a proposta de extinção dos cursos em nível de graduação, levando o Conselho 

Federal de Educação a formar uma comissão para estudar o assunto. As pressões contrárias 

levaram o CFE a manter os cursos e a promover uma reformulação do currículo mínimo em 

vigor. 

O novo currículo mínimo, definido por meio do Parecer 480/83 e da Resolução 2/84 do 

Conselho Federal de Educação – CFE, do Ministério da Educação, estabeleceu as bases do 

ensino de Comunicação cujas influências perduraram até o início desta década. As habilitações 

oferecidas por esse currículo mínimo eram seis: 1. Jornalismo; 2. Relações Públicas; 3. 

Publicidade e Propaganda; 4. Radialismo (rádio e televisão); 5. Cinema; 6. Produção Editorial. 

Os componentes curriculares que compunham esse currículo estavam organizados em torno 

de um tronco comum a todas as habilitações e de uma parte específica para cada uma delas. O 

objetivo era proporcionar uma formação de cultura geral e específica em Comunicação, tanto 

teórica quanto prática. Refletindo a importância da redação para o exercício da profissão, 

Língua Portuguesa passou a ser uma matéria obrigatória em sete semestres do curso, sempre 

com ênfase na prática de textos. Estabeleceu-se que as escolas seriam obrigadas a manter 

laboratórios devidamente equipados para o ensino dos componentes curriculares práticos. 

No campo da pesquisa, a década de 1980 foi marcada pela consolidação de uma 

produção acadêmica nacional, ainda que fortemente influenciada pelos referenciais teóricos e 

metodológicos vigentes nas décadas anteriores. O fim do regime militar e o retorno à 
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democracia acabaram por refletir uma mudança gradual no eixo das pesquisas realizadas no 

Brasil. Aos poucos, ao enfoque político e crítico dos meios de comunicação, foram sendo 

incorporadas novas abordagens, como a psicanalítica, com forte ênfase nas relações entre 

comunicação e imaginário, e a culturológica (influenciada pelos estudos europeus que 

relacionavam cultura e hegemonia). Um campo da pesquisa que se desenvolveu muito nessa 

época foi o dos estudos de recepção. Outros temas também foram despertando o interesse 

dos pesquisadores da área, como a comunicação organizacional ou empresarial e a 

comunicação pública.  

A aproximação do final do século XX encontrou os cursos de Comunicação Social em 

profunda transformação. A proliferação de novos cursos se dá em plena era da ascensão do 

digital. Isso provocou uma sensação de quebra de paradigmas, no sentido kuhniano do termo. 

Só que Thomas Kuhn4 caracterizava essas quebras como revoluções, que apontavam para uma 

nova síntese e uma nova ordem paradigmática. Hoje, porém, o que reina é a complexidade e a 

incerteza. 

O principal fator que influenciou essa percepção foi o incremento desenfreado da 

tecnologia. Esse incremento tecnológico está na origem do fenômeno da globalização que, no 

entender de Octavio Ianni, em seu processo de aceleração, modifica, também, as noções de 

tempo e de espaço. 5 A velocidade crescente que envolve as comunicações, os mercados, os 

fluxos de capitais e tecnologias, as trocas de ideias e imagens, neste final de século, impõem a 

dissolução de fronteiras e de barreiras protecionistas. Em todo momento, são estabelecidos 

tensos diálogos entre o local e o global, a homogeneidade e a diversidade, o real e o virtual. A 

globalização e a regionalização em blocos econômicos impõem uma nova forma de controle do 

Estado. No Brasil, passamos de um Estado que tudo controlava, a um Estado que ainda 

procura manter controle sobre algumas atividades, mas busca fazê-lo em parceria com 

organizações privadas e com segmentos da sociedade.  

No campo do ensino, essa nova forma de controle já está dada: orientação para 

resultados e para a qualidade. O Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), 

do qual o Exame Nacional de cursos foi a parte mais visível, previa a análise de três aspectos 

essenciais no ensino: 1. O rendimento dos estudantes; 2. A capacitação e o mérito dos 

docentes; 3. A qualidade da instituição como um todo. A diferença desse sistema de avaliação 

é que está diretamente vinculado ao processo de credenciamento e recredenciamento das 

instituições junto ao MEC.  

                                                           
4 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1978. 
5 IANNI, Octavio. Teorias da Globalização. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. 
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O desenvolvimento tecnológico criou, também, novas mídias e novas formas de 

comunicação. Agora, como nunca, vislumbra-se a possibilidade da interação e o fortalecimento 

do poder de quem antes apenas recebia a produção cultural. Hoje, como afirma Lucien Sfez, 

todos emitem e estabelecem novas relações com as mídias e com as instituições sociais.6 

Cabos óticos, satélites, redes, computadores, celulares, iPods, entre outros, apontam para 

novas formas de fazer comunicação. Essas alterações tecnológicas certamente devem 

influenciar uma nova forma de aprender a fazer comunicação. 

É uma lógica hipermoderna, na qual é preciso ser mais que moderno, mais que jovem 

e estar mais que na moda para poder acompanhar a velocidade do mundo. Em tal contexto há 

uma intensificação da lógica tecnocientífica, via clonagem, biotecnologia, conquista do espaço, 

aliada a uma retomada dos debates em torno dos direitos humanos, em um cenário dominado 

pela ideologia do mercado global. 

Podemos afirmar, então, que os currículos dos cursos de Comunicação, classicamente 

divididos entre um saber teórico básico e um saber prático tecnicista, encontraram-se em 

crise, pois já não atendiam às necessidades de saber desse novo mundo. Ainda hoje, formam-

se profissionais de jornalismo, publicidade ou relações públicas com o mesmo enfoque 

tradicional de formação de mão de obra. Em muitos casos, treinam-se os estudantes para 

reproduzir informação, quando o mundo está exigindo tradutores e intérpretes nessa 

verdadeira babel de dados e empreendedores sociais. 

A velha fórmula de formação de técnicos para o mercado de trabalho já não se 

justifica, porque o próprio mercado de trabalho está em mutação. Presenciamos, hoje, um 

processo de forte concentração econômica na chamada indústria da mídia (jornais, rádios, TV, 

cinema, vídeo, telecomunicações, etc.), com a consequente redução da demanda por 

profissionais nas redações e nas agências. No Brasil, particularmente, os grandes grupos de 

comunicação encontram-se em crise financeira que vem precipitando, no campo do jornalismo 

e do entretenimento, a abertura ao capital externo. Em contrapartida, vemos a abertura de 

infinitas novas possibilidades em outros campos ainda pouco explorados, como a comunicação 

pública, que engloba não somente as novas formas de ação do Estado, como toda uma área 

ligada ao terceiro setor (não governamental e apoiado na sociedade civil organizada) que 

agora se profissionaliza. Nesse segmento, é possível vislumbrar um campo fértil para a 

inserção social da Universidade na sua região de influência, não somente na formação do 

profissional que aqui atuará, mas também como agente de transformação, como agente de 

                                                           
6 SFEZ, Lucien. Crítica da Comunicação. São Paulo: Ed. Loyola, 1994. 
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educação para a leitura da mídia, no sentido de intervir para a emancipação simbólica da 

população que aqui vive. 

Há, ainda, o incremento da procura por profissionais com visão sistêmica e estratégica, 

para apoiar as ações de comunicação de organizações e atuar na gestão de processos 

comunicacionais e culturais nos mais variados campos. Sem falar na crescente aproximação 

com o marketing e a administração.  

Outro segmento que ganha força é o incremento das técnicas de comunicação como 

instrumentos de apoio à educação. As novas tecnologias possibilitam uma maior interatividade 

no ensino, fazendo aparecer novas formas de educação – a distância, via Internet e por meio 

de teleconferências –, exigindo dos docentes maior qualificação e domínio dos recursos 

multimídia. Com as novas técnicas e as novas competências, é possível vislumbrar a 

emergência da universidade virtual. 

Assistimos, também, ao surgimento de novas profissões que, embora não 

regulamentadas, devem ser inseridas no elenco curricular, como forma dos cursos 

universitários manterem um diálogo constante com as comunidades onde se inserem, na 

busca de atender às crescentes demandas sociais. 

As novas competências profissionais, como vimos, extrapolam os limites do saber 

técnico. Exige-se, cada vez mais, uma postura de pensador, de aprendiz, de alguém que é 

capaz de compreender as múltiplas facetas de um fenômeno e interferir sobre elas, com 

comprometimento social. Cobra-se dos novos profissionais uma abertura ao novo e aos 

domínios de um saber plural. E, para isso, os currículos devem contemplar uma flexibilidade tal 

que possam ser adaptados constantemente, de forma a superar a chamada crise do ensino e a 

aversão dos estudantes aos métodos ultrapassados da transmissão unilateral do 

conhecimento.  

Diante desse novo cenário, complexo, chegamos à segunda década do século XXI com 

a tarefa de tornar o curso de Jornalismo autônomo do tronco da Comunicação Social. As 

diretrizes que estabelecem a separação entre Comunicação Social e Jornalismo datam de 27 

de setembro de 2013 e, de forma paradoxal, buscam atender a cada vez mais complexa 

dinâmica social e mediática que vivenciamos nesse início de século. Essa percepção se 

encontra defendida, já, no relatório divulgado em 12 de fevereiro de 2009, no qual a comissão 

de especialistas organizada pelo MEC (presidida por José Marques de Melo), apoiada na ideia 

de valorização da profissão, afirma o seguinte: 

A formação de profissionais especializados, pleito histórico das organizações 
jornalísticas, tem a possibilidade de se estabelecer através de cursos de 
mestrado profissional, credenciados pela CAPES. Neles, os formados em 



 
  

13 
 

outras áreas do conhecimento poderão preparar-se para colaborar nas 
editorias especializadas, atuando como comente aristas, consultores ou 
planejadores de conteúdo. 

A especialização de graduados em jornalismo, reciprocamente proposta 
pelos sindicatos, pode também ser garantida em mestrados profissionais, 
tutelados pela CAPES. Nesses novos espaços de capacitação avançada, os 
profissionais diplomados em jornalismo terão oportunidades para dominar 
os conteúdos requeridos pela reportagem nas editorias de economia, 
política, esportes, cultura e outras editorias da segmentação jornalística, 
entre as quais as de atendimento a áreas emergentes nos cenários da 
atualidade. 

As iniciativas recomendadas para a melhoria dos cursos de graduação, no 
contexto das novas regras para o exercício profissional, correspondem aos 
anseios das entidades sindicais e acadêmicas, defensoras do ensino de 
qualidade, e ganham legitimidade com as declarações explícitas das 
empresas do ramo, assegurando que, mesmo sem a obrigatoriedade do 
diploma, continuarão a contratar os graduados em jornalismo que tenham 
competência profissional. 

Trata-se de um desafio para os cursos de graduação plena, cuja autonomia 
curricular constitui imperativo para a reciclagem dos seus projetos 
pedagógicos, restaurando a identidade do jornalismo sem abdicar de sua 
inserção histórica na área de comunicação e de sua natureza acadêmica 
como ciência social aplicada.7  

Dessa forma, os cursos de Jornalismo se tornam mais especializados e passam por uma 

profunda reforma curricular. O desafio, a partir de agora, é construir uma história do 

Jornalismo que cumpra o exigido pelas diretrizes e que também coloque o curso em diálogo 

transformador daquilo que as DCNs se propõem, entendendo a formação acadêmica e as 

práticas pedagógicas como motores de mudanças.  

1.1.1.2 1.1.3.2 A Trajetória do Curso de Jornalismo da UCB 

Assim como é impossível dissociar a história dos cursos de Jornalismo da história do 

curso de Comunicação Social no Brasil, também não se pode contar a história do curso de 

Jornalismo da Universidade Católica de Brasília da história trilhada pelo seu curso de 

Comunicação Social.  

O Curso de Comunicação Social da Universidade Católica de Brasília foi planejado 

tendo como pressuposto o Projeto de Credenciamento da Universidade, encaminhado ao 

MEC, em janeiro de 1990, pela UBEC – União Brasiliense de Educação e Cultura. Nesse 

documento, a educação é entendida como o desenvolvimento da liberdade e da solidariedade 

                                                           
7 BRASIL. Ministério da Educação. Portaria Nº 203/2009, de 12 de fevereiro de 2009. Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Curso de Jornalismo.  Relatório da Comissão de Especialistas instituída 
pelo Ministério da Educação. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/documento_final_cursos_jornalismo.pdf.>.  
Acesso em: 08 set. 2015. 
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humanas, pelo cultivo de valores que dignificam o homem na medida em que aprende a ser 

livre, aprende a escolher, o que escolher, como agir consigo mesmo e em relação aos seus 

semelhantes. 

Com a transformação das Faculdades Integradas da Católica de Brasília (FICBS) em 

Universidade, no final de 1994, desencadeou-se um acelerado processo de crescimento da 

instituição. Nessa época, houve expansão tanto da sua estrutura física como de seus cursos, 

em razão da necessidade de atender à demanda por oportunidades de acesso ao Ensino 

Superior. Portanto, a criação do Curso de Comunicação Social deu-se em cumprimento a uma 

das metas, então estabelecidas, no Plano de Expansão, para o período 1995-1999. 

Em outubro de 1995, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE aprovou a 

proposta de criação do curso e, em novembro do mesmo ano, o Conselho Universitário – 

CONSUN efetivou a criação do Curso de Comunicação Social da Universidade Católica de 

Brasília – UCB. Os argumentos apresentados pelo CONSEPE fundamentavam-se em aspectos 

operacionais e vocacionais. Já havia, à época, comprovada procura pelos cursos de 

Comunicação em Brasília, e se configurava a expectativa de que a UCB "viesse a oferecer uma 

oportunidade a um número significativo de jovens, desejosos de ingressar numa área bastante 

promissora" (parecer do CONSEPE n.º 17/95). A localização estratégica da Universidade, em 

um polo regional de crescente importância social, econômica e política, representava um fator 

de êxito para o empreendimento.  

Por outro lado, a Comunicação Social se constituía em tema especialmente afinado 

com a vocação da Universidade como instituição confessional de ensino. Com efeito, desde o 

Concílio Vaticano II, em 1963, a Igreja Católica, segundo Marques de Melo, "transita de uma 

posição de intolerância, em relação à imprensa, para assumir uma postura de libertação, 

defendendo não apenas o direito formal de expressão, mas também o direito social à 

informação" 8.  Nesse contexto, Soares nos lembra de que: 

 
[...] em contraposição às expressões comunicação de massa ou comunicação 
coletiva, largamente utilizadas nos compêndios, pesquisas e revistas 
dedicadas ao tema na década de 60, a Igreja Católica, em seu documento 
conciliar sobre os veículos de comunicação, Inter Mirifica, publicado em 

1963, fala em meios de comunicação social.9 

 

                                                           
8 MARQUES DE MELO, José. Prefácio. In: SOARES, Ismar de Oliveira. Do Santo Ofício à Libertação: o 
discurso e a prática do Vaticano e da Igreja Católica no Brasil sobre a comunicação social. São Paulo: 
Paulinas, 1988.  
9 SOARES, Ismar de Oliveira. Comunicação Social. In: Temas Básicos em Comunicação. São Paulo: 
Intercom/Paulinas, 1983. 



 
  

15 
 

A partir de então, essa perspectiva, juntamente com essa expressão, torna-se de uso 

geral, gerando a denominação de Cursos de Comunicação Social em instituições de ensino 

Católicas e em escolas não confessionais. 

Assim, a razão mais profunda da UCB para a criação do novo Curso de Comunicação 

Social era "servir à comunidade em que se acha inserida [a Universidade] e formar 

profissionais tecnicamente capacitados e eticamente orientados"10, considerando que a 

instituição não poderia omitir-se, "em se tratando de um campo profissional onde a 

competência e, sobretudo, a ética, se revestem de particular importância"11 e que "a imprensa 

nas suas diferentes formas, assim como os mecanismos da publicidade, são, sem dúvida, 

fatores de suma importância na construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna"12.  

A UCB pretendia "oferecer um Curso de Comunicação Social que trabalha este perfil 

específico que a caracteriza na certeza de que prestará um serviço de grande significação à 

comunidade do DF e ao país"13. Esse propósito se mantém ao longo do processo de expansão e 

consolidação da Universidade Católica de Brasília e é reafirmado quando se define que sua 

“missão é atuar solidária e efetivamente para o desenvolvimento integral da pessoa humana e 

da sociedade”14. 

Os novos cursos de Jornalismo15 do Brasil, criados após os anos 1990, surgem com o 

crescimento da profissão ligado à necessidade de cobertura de grandes momentos de abertura 

política e crescimento econômico vividos no país durante as duas décadas de 1980 e 1990. A 

retomada da democracia e da liberdade de imprensa faz com que a formação em comunicação 

se torne cada vez mais desejada, com estudantes que chegavam ávidos por exercerem seu 

direito de informar, aliado às necessidades, os desejos e os anseios da sociedade e do público. 

O Curso de Comunicação Social da UCB foi aberto no primeiro semestre de 199616, 

criado pelos professores José Salomão David Amorim e Luís Martins da Silva. Sua Matriz 

Curricular engloba as Habilitações em Jornalismo e em Publicidade e Propaganda. Foi, 

originalmente elaborado de acordo com a Resolução nº 2/84, do Conselho Federal de 

Educação – CFE, do Ministério da Educação.17 Fundamenta-se na filosofia de ensino da 

Universidade Católica de Brasília, em consonância com as novas tendências científicas e 

                                                           
10 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASILIA. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Parecer n. º 17/95. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ainda como habilitação do curso de Comunicação Social. 
16 O curso, portanto, completará duas décadas no ano de 2016. 
17 BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CFE n° 02/84, de 24 de janeiro de 1984.  
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tecnológicas, além das demandas decorrentes das transformações do mercado de trabalho, no 

campo da Comunicação18. 

O curso tem suas bases legais de funcionamento definidas em dois documentos 

firmados em 1995: 

- Parecer nº 17/95, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UCB - CONSEPE (31 

de outubro de 1995) - aprova a proposta de criação do curso.19 

- Resolução nº 17/95, do Conselho Universitário da UCB - CONSUN (28 de novembro 

de 1995) - cria o Curso de Comunicação Social da Universidade Católica de Brasília - UCB.20 

A habilitação em Jornalismo foi reconhecida pelo Ministério da Educação pela Portaria 

Ministerial nº 2.108, de 01/10/2001, publicada no D.O.U., em 03/10/2001.21O reconhecimento 

foi renovado em 2004, pela Portaria Nº 4.237, 22 de dezembro de 2004 de Renovação de 

Reconhecimento do Curso Comunicação Social, por mais cinco anos, após o curso ser avaliado 

por Comissão do MEC e obtido conceito mais alto em todos os quesitos.22 

Os instrumentos orientadores do curso, e norteadores deste projeto pedagógico, vão 

desde as diretrizes nacionais para os cursos universitários e para o ensino do Jornalismo, até as 

definições administrativas e pedagógicas da Universidade Católica de Brasília. 

A legislação federal refere-se à área de atuação do Ministério da Educação e seus 

órgãos especialmente voltados ao ensino superior: a Secretaria de Ensino Superior – SESU e o 

Conselho Nacional de Educação. No âmbito da Universidade, o projeto pedagógico do curso de 

Comunicação Social e as atividades a ele inerentes são desenvolvidos a partir de um Plano de 

Ação, elaborado a cada ano, e tem como referência o Planejamento Estratégico da 

Universidade. 

O Plano de Ação corresponde ao planejamento operacional do curso, sendo formado 

por Projetos que estão vinculados ao Plano Estratégico e ao Projeto Pedagógico Institucional 

da Universidade Católica de Brasília. Esse Plano de Ação permite a visão de curto prazo no 

período de um ano e orienta a formulação do orçamento. 

                                                           
18 O ano de 1996 também foi o ano de criação do CACTOS, com uma equipe composta por três 
coordenadores, e nove membros efetivos e sala equipada. Este grupo passa a ter participação constante 
nas decisões do curso, fazem parte da ENECOS – Executiva Nacional dos estudantes de Comunicação 
Social e trazem para a Católica, em julho de 2000, o ENECOM (Encontro Nacional de Estudantes de 
Comunicação). 

19 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA. Parecer n.º 17/95, de 31 de outubro de 1995. 
20 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA. Resolução n.º 17/95, de 28 de novembro de 1995. 
21 BRASIL. Portaria Ministerial nº 2.108, de 01 de outubro de 2001. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília-DF, 03 out. 2001. Seção1, p-125-126. 
22 BRASIL. Portaria Ministerial nº 4.237, de 22 de 2004. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 
Poder Executivo, Brasília-DF, 23 dez. 2004. 
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Os documentos norteadores do Curso de Comunicação Social da UCB são: 

- Plano Estratégico da Universidade Católica de Brasília (PE/UCB), que explicita a 

Missão e os Fins da Universidade, bem como sua Visão de Futuro, e projeta metas para 

o período de 1999 a 2012. 

- Projeto Pedagógico Institucional da Universidade Católica de Brasília – que apresenta 

as diretrizes norteadoras das ações da UCB e os ideais que fundamentam sua 

proposta. 

- Plano de Ação e Orçamento do Curso de Comunicação Social.  

Tendo como bases as Diretrizes Curriculares, aprovadas pela Resolução 02/1984 do 

Conselho Federal de Educação/MEC, o curso foi implantado tendo vários componentes 

curriculares de tronco comum oferecidos pela Universidade e aqueles obrigatórios da área de 

Comunicação Social até o quinto semestre, quando é introduzido o primeiro componente 

curricular específico de Jornalismo: Fotojornalismo. 

Até então, os cursos para a área de Comunicação Social só existiam na Universidade de 

Brasília (UnB) e no Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB), que posteriormente se 

tornou Centro Universitário de Brasília (UniCeub). Dessa forma, o curso de Comunicação Social 

passou a ser o terceiro da região do Distrito Federal. 

Ainda na década de 1990, foi implantado o laboratório de fotografia digital do curso, 

planejado pelo professor Eduardo Bentes Monteiro. Nesse mesmo momento, o professor 

Pedro Jorge de Castro deu início às obras do Centro de Rádio e TV, que passa a funcionar em 

1999, ainda em conclusão de suas obras, quando os componentes curriculares técnicos e 

práticos na área de rádio e TV começaram a ser ministradas. 

Em dezembro de 1998, o professor Salomão deixou a Coordenação, o curso de 

Comunicação Social e a Universidade. Em fevereiro, com o início do semestre letivo, com nova 

Reitoria, assume a coordenação do curso de comunicação a professora Maria Hanai, que fica 

no cargo até abril de 1999.  

A partir de abril de 1999, o curso segue sob o comando do professor Milton Cabral 

Viana. Dá-se início a uma nova jornada: o reconhecimento, pelo MEC, das duas habilitações, 

em 2001. Esse processo dá origem à mudança da matriz curricular, quando se inserem já nos 

primeiros semestres componentes curriculares específicos para cada uma das duas 

habilitações. Até então, a matriz curricular era regida pelas Diretrizes Curriculares de 1984, 

para ambas as habilitações.  
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A primeira turma de profissionais da Comunicação formados pela UCB concluiu sua 

graduação em agosto de 2000, já contando com uma boa estrutura de laboratórios – como o 

Centro de Rádio e Televisão (CRTV), laboratórios e espaços de ensino e de aprendizagem 

específicos – como a Matriz Comunicação, a Casa da Mão e a OPN (Oficina de Produção de 

Notícias)23. Nos anos seguintes, foram sendo adquiridos mais equipamentos, desde câmeras 

fotográficas digitais a ilhas de edição não lineares; o Estúdio Fotográfico foi implantado em 

2006, com o intuito de atender às demandas de componentes curriculares como Introdução à 

Fotografia, Fotojornalismo I e II, Foto Publicitária, bem como do componente curricular 

Projetos Experimentais e de trabalhos de cobertura fotográfica de eventos, como a Semana 

Universitária. Desde 2005, já funcionava como projeto laboratorial o Núcleo de Fotografia 

Captura. No que dizia respeito à Semana Universitária, evento que marcou época na 

Universidade até 2006, o curso sempre teve participação efetiva, por exemplo: no 

planejamento do evento – sempre havia pelo menos um educador para integrar o comitê 

gestor do evento; na divulgação – a agência Matriz foi responsável pela criação de campanhas 

publicitárias; e na realização de cobertura – a OPN formou equipes de estudantes e 

educadores orientadores para noticiar as atividades da Semana, com produção de jornal diário 

e de cobertura via internet. Portanto, os equipamentos e espaços conquistados beneficiam 

não apenas o curso, mas a Universidade como um todo. 

Durante o período de 1999 a 2002, o curso passa por vários desafios, entre eles a 

regulamentação de Projeto Experimental ou Trabalho de Conclusão de Curso, tarefa 

desempenhada pelo professor Roberval José Marinho, que atua como gestor dessa 

implantação e consolidação até 2006, passando pela gestão dos professores Milton Cabral, 

Ivany Câmara Neiva (interina) e João José Azevedo Curvello.  

Entre 2004 e 2006, o curso de Comunicação foi responsável pela Comunicação 

Organizacional e pelo Marketing da UCB. Vários docentes e discentes participaram da 

experiência. A Agência Matriz foi a principal agência da Universidade, quando desenvolveu 

campanhas institucionais e de vestibulares. 

Ainda na década de 1990, iniciou-se a tradição de coberturas multimídia, com a 

cobertura do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Em 2000, o curso enviou professores, 

estudantes e técnicos para a cobertura dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Sydney, na 

                                                           
23 É importante dar destaque aos primeiros coordenadores dos laboratórios criados, como o de TV, com 
coordenação do professor Mauro Giuntini Viana; o Laboratório de Rádio, com a professora Ana Lúcia 
Passos Galluf; o jornal-laboratório, Artefato, com o professor Antônio Marcus Alves de Sousa; a Oficina 
de Produção de Notícias (OPN), com a professora Ana Lúcia de Medeiros Batista; e sites do curso, com 
coordenação da professora Liliana Ribeiro de Lima. 
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Austrália, com apoio institucional da UCB e de parceiros. Em 2000, também foi feita a 

cobertura dos eventos dos 500 anos do Descobrimento, em Porto Seguro. Em 2003, cobriram-

se os Jogos Pan-americanos de Santo Domingo. Em 2004, o Projeto Atenas, autossustentável e 

com apoio institucional da UCB e de parceiros da imprensa, cobriu os Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos de Atenas, com a participação de docentes e estudantes. Também foram feitas 

coberturas dos Jogos Indígenas de Palmas, de Porto Seguro e de Recife. Em 2008, o Projeto 

Pequim enviou professores e estudantes a Pequim para cobertura das Olimpíadas e 

Paraolimpíadas. Todos esses projetos tiveram à frente o professor Aylê-Salassiê Quintão, que 

deixou o curso em 2013.  

Por meio de uma parceria com a Rede Vida de Televisão estabelecida em 2009, o curso 

desenvolveu o projeto Uma Agenda Positiva da Política, com a cobertura jornalística diária das 

ações políticas, projetos e propostas de emendas no Congresso Nacional. Também foram 

cobertos jornalisticamente outros temas que não despertavam interesse da grande mídia, com 

um foco 'positivo'. Atentos à formação do futuro profissional, foram propostas atividades que 

estão em consonância com as perspectivas do cotidiano profissional como a série de 

reportagens sobre as eleições presidenciais e sobre o debate entre os presidenciáveis ocorrido 

no Câmpus I da UCB, e a primeira série de reportagens especiais do JV, sobre a Amazônia. 

Outro aspecto importante da história do curso é o caminho para a pesquisa, para a 

extensão e para a pós-graduação. 

Em 1999, a pesquisa e a iniciação científica começaram com a parceria com a UnB no 

Projeto SOS Imprensa. Em 2001, abriu-se a primeira pós-graduação derivada do curso de 

graduação, com o MBA Gestão da Comunicação nas Organizações, que formou 10 turmas até 

2009. Em 2002, registrou-se o primeiro Grupo de Pesquisa no CNPQ – Grupo de Pesquisa 

Comunicação, Cultura e Cidadania. Em 2005, montou-se o Grupo de Pesquisa Epistemologia da 

Comunicação e Comunicação-Razão-Poesia. Em 2008, um novo grupo se consolidou junto ao 

CNPq: Grupo de Estudos Avançados em Comunicação Mediática e Organizacional. Dos projetos 

de pesquisa, dois obtiveram apoio via Edital Universal do CNPq: a comunicação da história/na 

história: análise editorial e mercadológica de periódicos e Ouvidoria-Mídia organizacional.  

A consolidação da pesquisa contribuiu para a formação da massa crítica e para o 

aumento da produção docente que permitiram a abertura do Mestrado em Comunicação, 

homologado pela CAPES em 2008. 

O ano de 2007 marca o início da gestão da professora Elen Cristina Geraldes, na qual 

foram implementadas ainda mais as ações de participação dos estudantes em conjunto com a 

Coordenação. Em 2009, o professor André Luís Carvalho assumiu a coordenação do curso após 

Elen Geraldes ser aprovada em concurso da UnB. Desde sua entrada na Universidade Católica 
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de Brasília, o professor André Carvalho construiu uma trajetória ligada à administração de 

setores estratégicos no curso, como o núcleo de fotografia Captura, além de estar vinculado a 

diversas atividades de pesquisa e extensão.  

Em 2012, o professor André Carvalho foi aprovado em concurso na Universidade 

Federal de Ouro Preto. A partir daí a coordenação do curso foi assumida pela professora 

Angélica Córdova, egressa do curso de Jornalismo da UCB. A gestão da professora Angélica foi 

de 2012 a 2014. Em 2014, assumiu a coordenação o professor Luiz Carlos Assis Iasbeck. 

Durante sua gestão, as ações do NDE se tornaram mais contínuas. Foi marcada também pela 

melhoria dos laboratórios técnicos do curso.  

De 2015 a 2017, a coordenação do curso ficou sob responsabilidade do professor 

Joadir Antônio Foresti, e foi caraterizada pelo contínuo diálogo entre o corpo docente, 

discente e administrativo, otimizando canais de comunicação entre essas três instâncias. Essa 

também foi a gestão que instituiu o novo PPC para o curso de Jornalismo, já separado do curso 

de Comunicação Social.   

Em 2018, o professor Leandro de Bessa Oliveira assumiu a coordenação com a 

proposta de reposicionar os cursos de Jornalismo e Comunicação Social - Publicidade e 

Propaganda, e de lançar novos cursos tecnólogos, como o de Design.  

Nas várias gestões, o curso também tem conquistado importantes prêmios em eventos 

como: o Festrádio Transamérica, que tem sempre um estudante do curso entre os cinco 

vencedores de cada ano; o Festival do Minuto; e a Intercom – nas modalidades iniciação 

científica e trabalhos experimentais, que já contou com estudantes do curso entre os 

vencedores.  Os trabalhos premiados contaram com a orientação de educadores do curso ou 

resultaram do aprendizado nos componentes curriculares ou em atividades desenvolvidas 

em núcleos de estudo, projetos de pesquisa, estágios, monitorias ou orientações diversas. O 

curso também foi premiado com o Prêmio Engenho de Comunicação em 2008, principalmente 

pela experiência de coberturas nacionais e internacionais. Em outubro de 2009, a habilitação 

em Jornalismo foi escolhida a melhor do Centro-Oeste e a terceira melhor do País em ranking 

montado pela Revista Imprensa. Nos anos de 2015 e 2016, as docentes Fernanda Vasquez e 

Rafiza Varão, respectivamente, foram eleitas, também pelo Portal Imprensa, as melhores 

professoras de Comunicação do Centro-Oeste. Em 2017, a professora Renata Giraldi foi eleita a 

melhor orientadora de TCC da mesma região.   Desde 2003, o curso também é bem avaliado 

pelo Guia do Estudante, da Editora Abril. Em 2013, a revista-laboratório Jenipapo ganhou o 

prêmio de melhor revista nacional na Intercom, maior congresso da área de Comunicação 

Social do país e o jornal-laboratório Artefato recebeu o prêmio de melhor jornal na categoria 
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laboratório do Centro-Oeste. Na edição de 2015, o curso de Jornalismo foi avaliado com cinco 

estrelas (pontuação máxima) pelo Guia do Estudante.  

O ano de 2015 marca também uma nova história para os cursos de Jornalismo no 

Brasil e, consequentemente, para o curso de Jornalismo da UCB. A partir desse momento, 

começam a vigorar as novas Diretrizes Curriculares para o curso, obrigatoriamente e em todas 

as instituições de Ensino Superior que o ofereciam como habilitação do curso de Comunicação 

Social, tornando-o autônomo. 

As diretrizes entendem que a formação mais específica fortalecerá a profissionalização 

dos futuros jornalistas e o atual projeto pedagógico busca atender a essas especificidades.24  

Desde que foi criado, o PPC e a matriz curricular foram atualizadas diversas vezes.  As 

mais recentes ocorreram em 2010 e 2012, quando o Jornalismo ainda era integrado ao curso 

de Comunicação Social, e em 2015, quando se tornou autônomo. Em 2018, o PPC e a matriz 

foram novamente atualizados e aprovados pelo CONSEPE, por meio da Resolução 22/2018, de 

25 de abril. A atualização de ambos foi feita pelo NDE do curso de Jornalismo. O novo currículo 

apresenta componentes curriculares com cargas horárias de 80 horas e 160 horas. Para 

atender esta nova demanda foram criados, neste currículo de 2018, os seguintes componentes 

curriculares: Prática Profissional I – Inovação, Jornalismo e Conteúdos Digitais, lecionada no 

primeiro semestre; Prática Profissional II – Fotografia e Representação Contemporânea, no 

segundo semestre; Redação Digital, no sétimo semestre.   

 

2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

2.1 Concepção do Curso 

2.1.1 Objetivos do Curso 

O curso de Jornalismo da Universidade Católica de Brasília tem por objetivo preparar 

um profissional em sintonia com novidades técnicas de produção e veiculação da notícia e da 

reportagem, diante dos novos cenários de convergência midiática, de tecnologias digitais e dos 

novos espaços de atuação jornalística, com bom desempenho estético e fundamentação ética.  

Os objetivos específicos do curso de Jornalismo são: 

                                                           
24 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL. BRASÍLIA: UCB, 2008. 
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 Propiciar ao estudante uma prática e um conhecimento das formas e dos 

instrumentos de comunicação jornalística, no âmbito da tradição da história das 

comunicações e dos avanços tecnológicos. 

 Habilitar o estudante a criar, gerenciar e desenvolver recursos técnicos, financeiros 

e estéticos, para a otimização do uso dos meios de comunicação. 

 Dotar o estudante de conhecimentos científicos e técnicos que o habilitem para o 

desempenho profissional nas diferentes faixas e especialidades do mercado de 

trabalho jornalístico. 

 Ampliar no estudante a visão de mundo que o leve a se engajar em projetos 

humanitários e de relevância científica. 

 Prover o estudante de uma visão de mundo que lhe possibilite o exercício de uma 

comunicação competente e transformadora no espaço profissional da produção 

multimídia e jornalística. 

 Garantir e incentivar a interface da aprendizagem acadêmica do estudante com a 

experiência do trabalho profissional, no quadro atual do mercado das 

comunicações dos polos socioeconômico, político e cultural do Distrito Federal e 

região do Entorno. 

 Promover e apoiar a Pesquisa em Comunicação e Jornalismo, ensejando a 

participação do estudante em projetos específicos do jornalismo, da comunicação 

e outros de natureza interdisciplinar que o envolvam com as demais áreas de 

atuação da Universidade Católica de Brasília e com a dinâmica social do Distrito 

Federal e região do Entorno. 

 Perseguir o espírito empreendedor e o domínio prático e científico que 

possibilitem desenvolver projetos inovadores apropriados de dar conta das 

exigências contemporâneas, ampliando a atuação profissional. 

 Criar um ambiente de experimentação, de forma a permitir ao estudante agir em 

condições de produção, ritmo e periodicidade similares às que se encontram no 

cotidiano da profissão. 

 Criar condições para que o estudante exercite sua capacidade criativa no sentido 

de experimentar novas linguagens e produtos de comunicação e se adaptar a 

diferentes situações de trabalho e de atuação. 

 Enfatizar a formação de um cidadão ético, crítico e comprometido socialmente. 
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2.1.2 Competências e Habilidades 

A preocupação da educação deve se voltar para o desenvolvimento de cidadãos 

críticos, conscientes e que saibam lidar com a enorme gama de conhecimento disponível, 

interagindo com ele por meio das possibilidades advindas do constante avanço tecnológico, 

sem se descuidar de valores imprescindíveis como criatividade, coerência, comprometimento, 

empatia e transparência, os quais devem fazer parte do comportamento de todos aqueles que 

compõem a comunidade acadêmica da Universidade Católica de Brasília. 

Dessa forma, todo o processo de aprendizagem se dá por meio do relacionamento dos 

diversos atores sociais, que se manifesta nas bases de uma educação voltada para: o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas e socioemocionais de comunicação, interação, 

colaboratividade e boa relação interpessoal; a solução de problemas; a aprendizagem; o 

autodesenvolvimento e a autonomia; a agilidade mental e a reflexão, os quais perpassam as 

competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso. 

O egresso do curso de Jornalismo deverá ser capaz de: 

I. Registrar o fato jornalístico, interpretando-o e transformando-o em notícias e 

reportagens. 

II. Contextualizar as informações. 

III. Validar informações, produzir textos jornalísticos, com objetividade, editando-

os em tempo real. 

IV. Elaborar pautas, planejar e realizar coberturas jornalísticas. 

V. Elaborar questionários e realizar entrevistas. 

VI. Ter acesso a quaisquer fontes de informações. 

VII. Lidar com situações inesperadas. 

VIII. Desenvolver projetos – cumprindo suas etapas – na área de comunicação 

jornalística. 

IX. Proceder à análise crítica de produtos e empreendimentos jornalísticos. 

X. Conduzir eticamente as informações de interesse público, assumindo 

compromisso com a cidadania. 

XI. Manter postura ética frente às relações de poder e à sociedade. 

XII. Dominar a língua nacional para bem desenvolver as suas atividades 

jornalísticas. 

XIII. Adequar a linguagem às diferentes tecnologias. 
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XIV. Prestar assessoria de comunicação em organizações públicas, privadas e do 

terceiro setor. 

XV. Propor novas práticas profissionais, adequadas ao desenvolvimento das 

linguagens tecnológicas.  

As habilidades e competências abaixo, que também são trabalhadas no curso, estão 

indicadas nas DCNs (BRASIL, 2013, p. 3 e 4) para o Jornalismo, discriminadas abaixo:  

I - Competências gerais: 

a) Compreender e valorizar, como conquistas históricas da 

cidadania e indicadores de um estágio avançado de civilização, em 

processo constante de riscos e aperfeiçoamento: o regime 

democrático, o pluralismo de ideias e de opiniões, a cultura da paz, 

os direitos humanos, as liberdades públicas, a justiça social e o 

desenvolvimento sustentável. 

b) Conhecer, em sua unicidade e complexidade intrínsecas, a 

história, a cultura e a realidade social, econômica e política brasileira, 

considerando especialmente a diversidade regional, os contextos 

latino-americano e ibero-americano, o eixo sul-sul e o processo de 

internacionalização da produção jornalística. 

c) Identificar e reconhecer a relevância e o interesse público 

entre os temas da atualidade. 

d) Distinguir entre o verdadeiro e o falso a partir de um sistema 

de referências éticas e profissionais. 

e) Pesquisar, selecionar e analisar informações em qualquer 

campo de conhecimento específico. 

f) Dominar a expressão oral e a escrita em língua portuguesa. 

g) Ter domínio instrumental de, pelo menos, dois outros idiomas 

– preferencialmente inglês e espanhol, integrantes que são do 

contexto geopolítico em que o Brasil está inserido. 

h) Interagir com pessoas e grupos sociais de formações e culturas 

diversas e diferentes níveis de escolaridade. 

i) Ser capaz de trabalhar em equipes profissionais 

multifacetadas. 

j) Saber utilizar as tecnologias de informação e comunicação. 

k) Pautar-se pela inovação permanente de métodos, técnicas e 

procedimentos. 
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l) Cultivar a curiosidade sobre os mais diversos assuntos e a 

humildade em relação ao conhecimento. 

m) Compreender que o aprendizado é permanente. 

n) Saber conviver com o poder, a fama e a celebridade, mantendo 

a independência e o distanciamento necessários em relação a eles. 

o) Perceber constrangimentos à atuação profissional e 

desenvolver senso crítico em relação a isso. 

p) Procurar ou criar alternativas para o aperfeiçoamento das   

práticas profissionais. 

q) Atuar sempre com discernimento ético. 

II - Competências cognitivas:  

a) Conhecer a história, os fundamentos e os cânones profissionais 

do jornalismo. 

b)  Conhecer a construção histórica e os fundamentos da 

cidadania.  

c)  Compreender e valorizar o papel do jornalismo na democracia 

e no exercício da cidadania.  

d)  Compreender as especificidades éticas, técnicas e estéticas do 

jornalismo, em sua complexidade de linguagem e como forma 

diferenciada de produção e socialização de informação e 

conhecimento sobre a realidade.  

e)  Discernir os objetivos e as lógicas de funcionamento das 

instituições privadas, estatais, públicas, partidárias, religiosas ou de 

outra natureza em que o jornalismo é exercido, assim como as 

influências do contexto sobre esse exercício. 

III - Competências pragmáticas: 

a) Contextualizar, interpretar e explicar informações relevantes 

da atualidade, agregando-lhes elementos de elucidação necessários à 

compreensão da realidade.  

b) Perseguir elevado grau de precisão no registro e na 

interpretação dos fatos noticiáveis.  

c) Propor, planejar, executar e avaliar projetos na área de 

jornalismo.  

d)  Organizar pautas e planejar coberturas jornalísticas.  

e)  Formular questões e conduzir entrevistas.  
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f)  Adotar critérios de  rigor  e  independência  na  seleção  das  

fontes  e  no relacionamento   profissional   com   elas,   tendo   em   

vista   o   princípio   da   pluralidade,   o favorecimento do debate, o 

aprofundamento da investigação e a garantia social da veracidade.  

g)  Dominar metodologias jornalísticas de apuração, depuração, 

aferição, além das de produzir, editar e difundir.  

h)  Conhecer conceitos e dominar técnicas dos gêneros 

jornalísticos.  

i)   Produzir enunciados jornalísticos  com  clareza,  rigor  e  

correção  e  ser  capaz de editá-los em espaços e períodos de tempo 

limitados.  

j)  Traduzir em linguagem jornalística, preservando-os, conteúdos 

originalmente formulados em linguagens técnico-científicas, mas cuja 

relevância social justifique e/ou exija disseminação não especializada.  

k)  Elaborar, coordenar e executar projetos editoriais de cunho 

jornalístico para diferentes tipos de instituições e públicos.  

l)  Elaborar, coordenar e executar projetos de assessoria 

jornalística a instituições legalmente constituídas de qualquer 

natureza, assim como projetos de jornalismo em comunicação 

comunitária, estratégica ou corporativa. 

m) Compreender,  dominar  e  gerir  processos  de  produção  

jornalística,  bem como ser capaz de aperfeiçoá-los pela inovação e 

pelo exercício do raciocínio crítico.  

n)  Dominar linguagens midiáticas e formatos discursivos, 

utilizados nos processos de produção jornalística nos diferentes 

meios e  modalidades  tecnológicas  de comunicação.  

o)  Dominar o instrumental  tecnológico – hardware  e  software – 

utilizado  na produção jornalística.  

p)  Avaliar criticamente produtos e práticas jornalísticas. 

V - Competências comportamentais:  

a) Perceber a importância e os mecanismos da regulamentação 

político-jurídica da profissão e da área de comunicação social.  

b) Identificar, estudar e analisar questões éticas e deontológicas 

no jornalismo. 
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c) Conhecer e respeitar os princípios éticos e as normas 

deontológicas  da profissão.  

d)  Avaliar, à luz de valores éticos, as razões e os efeitos das ações 

jornalísticas. 

e)  Atentar para os processos que envolvam a recepção de 

mensagens jornalísticas e o seu impacto sobre os diversos setores da 

sociedade. 

f) Impor  aos  critérios,  às  decisões  e  às  escolhas  da  atividade  

profissional as razões do interesse público. 

g)  Exercer, sobre os poderes constituídos, fiscalização 

comprometida com a verdade dos fatos, o direito dos cidadãos à 

informação e o livre trânsito das ideias e das mais diversas opiniões. 

2.1.3 Perfil do Egresso do Curso 

 O egresso do curso de Jornalismo da Universidade Católica de Brasília deve 

possuir as competências necessárias para o livre e responsável exercício das atividades 

profissionais exigidas do jornalista meios de comunicação da Administração Pública, da 

Empresa Privada e do Terceiro Setor. Além disso, deverá ser um cidadão capaz de: 

 

I. Atuar como tradutor e intérprete da realidade, com a capacidade de 

compreender criticamente os mecanismos envolvidos nos processos de 

produção e recepção das mensagens e seu impacto sobre os diversos 

setores da sociedade. 

II. Adotar uma postura crítica na recepção das produções mediáticas e 

jornalísticas. 

III. Agir de forma integrada e cooperativa em programas envolvendo equipes 

multidisciplinares. 

IV. Apoiar atividades profissionais em pesquisa na área de comunicação e 

jornalismo. 

V. Empreender projeto empresarial próprio no mercado de jornalismo e 

comunicações. 

VI. Apoiar, com visão sistêmica e estratégica, as ações de comunicação de 

organizações e atuar na gestão de processos comunicacionais e culturais. 
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VII. Assumir uma postura de pensador, de aprendiz, de alguém que é capaz de 

compreender as múltiplas facetas de um fenômeno e interferir sobre elas. 

Ou seja, alguém com abertura ao novo e com os domínios de um saber 

plural e comprometido socialmente. 

VIII. Compreender o exercício da comunicação social de forma ética, reflexiva e 

crítica.  

IX. Atuar como agente de cidadania, tendo como base uma formação 

acadêmica humanista. 

X. Ter conhecimento crítico e complexo da diversidade do mundo 

contemporâneo nas demandas sociais, profissionais e tecnológicas da 

área. 

XI. Produzir conhecimentos com base em fatos atuais, a partir de uma visão 

geral desses fatos, com distanciamento crítico, para o desenvolvimento 

social.  

XII. Sintetizar e disponibilizar informações de interesse da sociedade. 

XIII. Desenvolver a atividade jornalística com precisão e correção, 

fundamentando-se no Código de Ética do Jornalismo.  

XIV. Trabalhar em veículo de comunicação e em instituições que exerçam 

atividades próprias da imprensa e de informações jornalísticas de interesse 

geral e setorizado.  

Além disso, para compor o perfil do curso de Jornalismo, podem-se evidenciar algumas 

das expectativas estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Jornalismo, em seu artigo 5º: 

[...] o desempenho profissional de jornalista, com formação acadêmica 
generalista, humanista, crítica, ética e reflexiva, capacitando-o, dessa forma, 
a atuar como produtor intelectual e agente da cidadania, capaz de 
responder, por um lado, à complexidade e ao pluralismo característicos da 
sociedade e da cultura contemporâneas, e, por outro, possuir os 
fundamentos teóricos e técnicos especializados, o que lhe proporcionará 
clareza e segurança para o exercício de sua função social específica, de 
identidade profissional singular e diferenciada em relação ao campo maior 
da comunicação social.25 

                                                           
25 BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 1, de 27 de setembro de 2013. Disponível em: < 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14242-rces001-
13&category_slug=setembro-2013-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 18 set. 2015>. Acesso em: 20 set. 
2015. 
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2.1.4 Diferenciais competitivos do Curso 

A oferta de cursos universitários tem se mantido estável nos últimos anos, após o 

grande incremento verificado na década de 90 do século passado. O advento de novas 

tecnologias de comunicação e seu acentuado desenvolvimento no século XXI tem ensejado 

uma nova configuração para o perfil do profissional que o mercado demanda e que a 

sociedade necessita. É nesse panorama que um curso diferenciado, voltado para os novos 

paradigmas, não apenas tecnológicos, mas também ideológicos, pode atrair estudantes e 

buscar corresponder aos anseios da comunidade.  O curso de Jornalismo da Universidade 

Católica de Brasília volta-se agora para o mercado do Distrito Federal, acentuadamente 

caracterizado pelas práticas políticas e pela centralização do poder público. Sem perder o 

diferencial que o marcou até então como uma habilitação do curso de Comunicação Social – 

a ética profissional – volta-se para o atendimento das demandas locais de jornalistas 

setorialistas, notadamente para as áreas de política, economia e esportes. Assim, o curso 

aproxima-se da realidade local oferecendo não só conteúdos para estudo e desenvolvimento 

profissional, mas também incentivo à pesquisa em projetos e atividades acadêmicas de 

relevância social. 

O curso de Jornalismo da Universidade Católica de Brasília, sem se descuidar da 

formação do profissional para o mercado de trabalho, estimula a produção de conhecimento 

e a percepção crítica da realidade, numa perfeita sintonia com os princípios que norteiam o 

Mestrado em Educação, também da instituição, sobretudo na linha de pesquisa Juventude, 

Educação e Processos Comunicacionais.  

A presença da pós-graduação stricto sensu também se coloca, assim, como um 

diferencial marcante do curso de Jornalismo da UCB, pois fortalece o desenvolvimento 

acadêmico do estudante, que passa a ter um aporte em relação à pesquisa de forma mais 

consistente, pelo ingresso na Iniciação Científica (IC), estimulada pelos gestores do curso.  

Além disso, a configuração contemporânea dos processos de produção, circulação e 

consumo da economia midiática, das dinâmicas sociais e da cultura tecnológica tem 

repercutido nos processos comunicacionais como um todo, particularmente no 

jornalismo.  Compreender e se preparar para esses desafios, transformações e acomodações 

são a ordem na Universidade Católica de Brasília (UCB). O curso de Jornalismo, seguindo essa 

diretriz, procura ampliar a percepção crítica do estudante, incentivar a capacidade de 

expressão e formar profissionais aptos a encarar, de forma ética e criativa, os desafios do 

jornalismo contemporâneo, as suas práticas e novas rotinas nos diversos meios e dispositivos 
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de difusão e interação e em todos os setores e espaços comunicacionais nos quais circulam 

informação e notícia. A proposta é mergulhar em todos os processos de produção noticiosa e 

de todo e qualquer conteúdo jornalístico. O propósito é o alto desempenho profissional como 

marca de distinção do jornalismo criativo, inovador, mas profissional e responsável. A equipe 

de professores capacita-se e atualiza-se à luz dos fenômenos comunicacionais que afetam a 

sociedade, especialmente a informacional, seja na sua dinâmica analógica, seja na digital. A 

formação jornalística faz com que o estudante conheça e compreenda o mundo e exerça 

eticamente seu papel de mediador entre a sociedade e os eventos, contribuindo na difusão e 

conhecimento dos fatos que impactam na vida e no processo civilizatório. O curso direciona-se 

cada vez mais para a emancipação e a liberdade intelectual do estudante num processo que 

integra domínio das práticas e reflexão crítica na qual se comungam o saber e o fazer 

jornalístico.  

Quanto à formação docente, a UCB concentra a maior porcentagem de professores 

doutores no curso de Jornalismo entre as instituições particulares do Distrito Federal, ficando 

atrás apenas da Universidade de Brasília no ranking geral.  

O curso também implantará, a partir da vigência do presente projeto pedagógico, a 

Agência Experimental Espaço Bagagem26, que integrará os cursos de Jornalismo e o de 

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda num mesmo laboratório de produção criativa 

e jornalística.  

Assim, os diferenciais que acentuam hoje a identidade do Curso de Jornalismo da UCB 

somam-se a uma série de outras realizações do anterior Curso de Comunicação Social e 

podem ser verificados pelas iniciativas que colecionou ao longo de sua existência, tais como: 

a. Abertura para grandes contextos mundiais, baseada no princípio de que o 

jornalismo não se aprende somente nos bancos da sala de aula, mas também 

no exercício participativo em congressos, conferências e coberturas 

jornalísticas, na realização de viagens de estudos e contribuições à 

comunidade, atividades essas privilegiadas na matriz curricular com o 

acréscimo de créditos complementares e/ou suplementares. O componente 

curricular que contempla tais atividades é Jornalismo Especializado, com a 

cobertura de grandes eventos jornalísticos como, por exemplo, as 

Olimpíadas, os Jogos Pan-Americanos e Bienais de Artes e de Literatura. O 

curso já realizou, numa iniciativa inédita, mundialmente, várias dessas 

                                                           
26 O Espaço Bagagem é descrito no item referente à infraestrutura do curso. 
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coberturas, levando uma equipe de estudantes às Olimpíadas e a 

Paraolimpíadas de Sidney, de Atenas, de Pequim, Jogos Pan-Americanos, 

Jogos Indígenas, entre outros eventos. Essas atividades propiciaram aos 

estudantes uma vivência das práticas profissionais em condições efetivas de 

produção. 

b. Resposta às demandas e necessidades locais, que levam o curso a adequar-se 

às características sociais, políticas e econômicas do Distrito Federal, o que 

pode ser verificado em componentes curriculares, perfazendo um curso 

voltado para as características do DF, o que se expressa em componentes 

curriculares, como Comunicação Pública e Governamental e Comunicação 

nas Organizações, com ênfase especial nas Organizações Públicas.  

c. A produção laboratorial de materiais jornalísticos relevantes no cenário 

nacional, como é o caso do jornal-laboratório Artefato, que já foi o jornal-

laboratório com maior tiragem do país, com 22 mil exemplares por edição 

(em 2006). 

d. A existência de laboratórios e núcleos de pesquisa que permitem um 

crescimento individual dos estudantes em suas áreas de maior interesse, 

viabilizando espaços de experimentação em que se valorizam atividades e 

conhecimentos artísticos, científicos e filosóficos próprios da área da 

Comunicação e do Jornalismo, bem como o exercício de superação de 

desafios e dificuldades, com a orientação de educadores e técnicos, inclusive 

em horários diferentes dos de aula. 

e. A promoção da Secomunica, semana do curso, cuja primeira edição foi 

organizada por iniciativa de um estudante (Romualdo Lopes), e que 

completará duas décadas em 2020, sendo realizada há 16 anos.   

f. A atuação de estudantes e professores em projetos de extensão e de 

pesquisa financiados por órgão federais de apoio à Pesquisa e pela 

Universidade Católica de Brasília, e que colocam permanentemente em pauta 

a indissociabilidade do processo de ensino e de aprendizagem às atividades 

de pesquisa e extensão. Muitos desses projetos são realizados por equipes 

multidisciplinares, envolvendo áreas de conhecimento distintas, como 

Antropologia, Sociologia, Administração, Marketing, Psicologia, Direito, 

dentre outros. 

g. A formação contínua dos professores.  
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2.2 Organização Curricular 

Os componentes curriculares somam 3060 horas, que correspondem a 136 créditos. 

São 2800 horas de componentes obrigatório e 160 horas de componentes optativos. Além 

disso, os estudantes devem realizar 100 horas de Atividades Complementares a serem 

somadas ao total de horas no curso, perfazendo 3060 horas. O número de semestres para 

integralização é de no mínimo 8 e no máximo 16.  
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2.3 Proposta Pedagógica  

2.3.1 Metodologia de Ensino  

Os pressupostos que orientam o processo de ensino e de aprendizagem da Escola de 

Educação, Tecnologia e Comunicação consideram os estudantes como sujeitos do processo de 

construção e reconstrução do conhecimento. O desenvolvimento das potencialidades do 

estudante deve ser mediado e estimulado pelos professores, visando à apropriação do 

conhecimento, numa prática pedagógica indissociável entre Ensino, Pesquisa e Extensão.  

Nesse sentido, há um compromisso com a dimensão humana, científica, ética, técnica 

e social da formação dos estudantes, desde a perspectiva de desenvolvimento de 

competências e habilidades, organização e planejamento da estrutura curricular, programação 

das atividades didáticas e da avaliação do processo de ensino e de aprendizagem.  

A concepção pedagógica fundamenta-se: no espírito crítico; na valorização de atitudes 

e estratégias problematizadoras; na inovação; na inserção do estudante na realidade local e no 

seu papel como protagonista do processo de ensino e de aprendizagem, que se dará em 

diferentes cenários, incluindo aqueles mediados pelas novas tecnologias educacionais e 

práticas metodológicas inovadoras.  

No curso de Jornalismo, em cada semestre, os estudantes desenvolvem o Projeto 

Práticas, sob orientação docente. Um dos componentes curriculares de cada período, bem 

como o seu professor responsável, é escolhido como desenvolvedor do projeto. Nesse projeto 

ocorre uma integração horizontal dos componentes curriculares. Por meio do Projeto Práticas, 

os estudantes produzem materiais midiáticos correlatos com os conteúdos e meios 

trabalhados nos componentes curriculares. Por meio dessa atividade, é possível perceber a 

integração das práticas comunicacionais e a correlação de conteúdos.   

Para o desenvolvimento do Projeto Práticas, os estudantes realizam um estudo teórico 

sobre o tema escolhido para aquele semestre específico, que fornecerá embasamento para a 

elaboração de um memorial e de um produto. Cada professor do semestre tem uma 

responsabilidade dentro do Projeto Práticas, definida durante reuniões que antecedem o 

começo das aulas. Parte das atividades relacionadas a esse Projeto é acompanhada por meio 

das atividades supervisionadas, como sugestões de leituras, fichamentos, resenhas de livros e 

filmes. Além das atividades supervisionadas relacionadas ao Projeto Práticas, os docentes 

também solicitam aos estudantes outros tipos de exercícios no Ambiente Virtual de 
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Aprendizagem, de acordo com o conteúdo de cada componente curricular. Por exemplo, em 

Radiojornalismo, Telejornalismo, Gêneros e Técnicas em Jornalismo I, os estudantes enviam, 

via BlackBoard, pautas e/ou reportagens produzidas como atividades supervisionadas. Todos 

os exercícios são demandados e acompanhados pelos professores dos componentes 

curriculares. Essas atividades supervisionadas são específicas dos componentes curriculares 

teóricos e teóricos práticos. Nos casos dos componentes curriculares Práticas Profissionais I e 

II, considerados os desenvolvedores do Projeto Prática do primeiro e segundo semestres, são 

realizados os produtos, por meio das atividades práticas.  

Outra metodologia presente no curso refere-se à integração transversal dos 

componentes curriculares. Ocorre por meio do estabelecimento dos pré-requisitos, que 

indicam uma lógica cumulativa e progressiva dos conteúdos nos diferentes componentes 

curriculares. Seja por meio de projetos que unem componentes curriculares de diferentes 

semestres. Exemplo disso é a integração dos componentes curriculares Fotojornalismo - 

alocado no terceiro semestre - e Jornal Laboratório - alocado no sexto período. Para a 

produção das edições do jornal Artefato os estudantes dos dois componentes curriculares 

realizam reuniões de pauta conjuntas, bem como a apuração para a produção de texto e 

imagens. O produto laboratorial, portanto, serve de prática profissional para diferentes 

componentes curriculares e promove a integração de conteúdos e estudantes.  

2.4 SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

2.4.1 Autoavaliação institucional e do curso 

Os cursos da UCB são submetidos à autoavaliação desde os anos de 1990. Ao longo de 

todo esse tempo, a Universidade vem desenvolvendo melhorias no processo e cuidando da 

relação com a comunidade, para que melhor subsidie suas decisões estratégicas. 

Com a lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), publicada 

em 2004, as Comissões Próprias de Avaliação (CPA) passaram a ser uma determinação e a UCB 

reestruturou o processo instituindo sua CPA de acordo com as determinações da regulação. 

A CPA, constituída pela Portaria/Reitor UCB 154/04 de 27 de maio de 2004, é formada 

por 3 representantes do corpo docente, 2 do corpo discente, 3 do corpo técnico-

administrativo e 2 da sociedade civil organizada, sendo coordenada por um docente. 

A CPA estruturou instrumentos de autoavaliação para que fossem aplicados 

semestralmente. Os instrumentos avaliam: os serviços terceirizados; a estrutura de apoio ao 
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ensino (englobando infraestrutura e biblioteca) e o ensino/aprendizagem, utilizando-se de dois 

modelos, um para o docente e outro para o discente. Os instrumentos vêm sendo melhorados 

ao longo do tempo e do desenvolvimento dos trabalhos, com reuniões da CPA e outros 

eventos relativos. 

Nos últimos dois anos, os instrumentos são aplicados de acordo com a descrição e 

periodicidade abaixo: 

 Instrumentos “Terceirizados” e “Apoio ao Ensino”: anualmente. 

 Instrumento “Ensino/Aprendizagem”: semestralmente. 

Os períodos de aplicação são amplamente divulgados para a comunidade acadêmica, 

visando à participação de todos. 

Outra avaliação institucional de grande importância para os cursos de graduação é o 

Sistema Interno de Avaliação do Estudante (SIAE), que tem como objetivo avaliar o 

desempenho do estudante em formação nos cursos de graduação (Licenciaturas, Bacharelados 

e Tecnológicos). O SIAE está ancorado na proposta geral do Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes (ENADE), art. 5º da lei nº 10.861 de 14/04/2004, qual seja a de avaliar o 

desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 

curriculares, bem como as habilidades e competências para a atualização permanente e os 

conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do conhecimento 

(Portaria nº 211, art. 1º de 22/06/2012).  

Com o intuito de alcançar o melhor acompanhamento dos estudantes, o SIAE se 

fundamenta na proposta de uma avaliação interna, diagnóstica e integrada ao processo de 

ensino e de aprendizagem, numa perspectiva projetiva. É um instrumento direcionado à 

avaliação do desenvolvimento das competências dos estudantes em suas áreas específicas de 

formação, por meio da aplicação do exame para aqueles que já possuem 50% ou mais de carga 

horária concluída. Os resultados possibilitam a revisão da formação dos estudantes em um 

movimento permanente de melhoria do processo educativo.  

Os cursos participam do Sistema Interno de Avaliação do Estudante (SIAE) conforme o 

calendário do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Como regra geral, 

essa avaliação deve ser priorizada em relação a outras formas de avaliação realizadas por 

iniciativa dos cursos. 

A análise da participação dos estudantes na prova SIAE gera relatórios, entregues às 

Coordenações de curso, com resultados do desempenho dos estudantes. Esses resultados 
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servem de apoio à gestão e visam à implementação de ações para a melhoria do processo de 

ensino e de aprendizagem. 

Ademais, os cursos são recorrentemente avaliados externamente, conforme prevê o 

SINAES. Os resultados obtidos são, sem dúvida, balizadores para melhorias nos cursos a partir 

das reflexões que geram. 

De acordo com o SIAE, em 2014 a nota média dos estudantes que realizaram as provas 

foi 5,32 pontos/10 pontos, a nota mais baixa foi de 3,75 pontos e a nota mais alta 7,75 pontos. 

Em 2017, a nota média na avaliação foi de 5,23 pontos/10 pontos, sendo a nota mínima de 3,0 

pontos e a máxima de 7,75 pontos. 

2.4.2 Avaliação da Aprendizagem 

Para a Escola Educação, Tecnologia e Comunicação, do ponto de vista pedagógico, 

cada estudante traz consigo conhecimentos prévios, concepções e percepções que devem ser 

consideradas no processo de aprendizagem, a qual não pode ser vista como um produto, mas 

um processo que requer e estimula competências, como as de refletir, analisar, interpretar, 

comparar, criar, argumentar, concluir, processar, questionar, solucionar. Nesse sentido, a 

avaliação deve ser aplicada como prática de retorno, de revisão de conteúdos, de visualização 

do erro no processo, momento especial de retomada do aprendizado e de redirecionamento 

da atuação de professores e estudantes.  

Ao longo do curso, os mecanismos de avaliação, em coerência com as metodologias 

ativas utilizadas ao longo dos componentes curriculares, são dispostos na forma de avaliações 

teóricas e práticas, estudos de casos clínicos interdisciplinares, seminários, mesas redondas, 

relatórios, oficinas de preparação para seminários, entre outras modalidades de avaliação. A 

participação do estudante nas atividades também é considerada no momento da construção 

do seu conceito final. Além da avaliação de conteúdos específicos a cada semestre, a 

integração entre esses também é avaliada, visando à valorização de uma visão crítica do 

conhecimento. 

 Dessa forma, a avaliação da aprendizagem do estudante se constituirá de testes, 

avaliações escritas individuais, teóricas ou práticas, seminários, trabalhos, projetos, 

desenvolvimento de produtos e outros meios que possibilitem a verificação de seu progresso 

ao longo de cada componente curricular. Todos os resultados parciais serão comunicados aos 

estudantes por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), obedecendo ao prazo 
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máximo de até 15 dias após sua realização para que possa acompanhar seu próprio progresso 

ao longo do semestre. 

 A nota mínima para aprovação será 7,0, associada ao requisito mínimo de 75% de 

frequência do estudante, resguardadas as especificidades de componentes curriculares que 

podem ampliar tais exigências, como TCC e Estágios Supervisionados. A avaliação será descrita 

em notas de 0 a 10, fracionada em múltiplos de 0,1. Serão realizadas, no mínimo, duas 

avaliações diferentes ao longo do semestre, sendo uma delas avaliação individual. O peso das 

avaliações individuais deve representar o mínimo de 60% da nota de cada componente 

curricular. 

 No caso de componentes curriculares ofertados na modalidade a distância, a avaliação 

de aprendizagem sustenta-se assim na proposta de estudo autônomo, estimulando a 

construção do próprio conhecimento, e formaliza-se, conforme definição nos Planos de 

Ensino, nos seguintes instrumentos:  

 Atividades propostas (individuais ou em grupo). 

 Interações professor-estudante e estudante-estudante nos fóruns e 

demais atividades desenvolvidas no AVA. 

 Provas e atividades práticas e de laboratórios presenciais. 

 Cabe ressaltar que o Decreto nº 5.622, de dezembro de 2005, em seu artigo 4º, inciso II, 

parágrafo 2º, determina que “os resultados dos exames presenciais deverão prevalecer sobre 

os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância”. Assim, as 

avaliações e/ou atividades práticas e de laboratório realizadas presencialmente 

corresponderão sempre a um valor maior na escala de distribuição de notas das unidades de 

ensino, sobre os demais tipos de atividades programadas desenvolvidas no AVA. 

 Dessa forma, o processo de avaliação é uma atividade necessária em todos os campos, 

e principalmente no acompanhamento do processo ensino-aprendizagem, pois possibilita um 

feedback do rendimento de desenvolvimento dos estudantes. 

  No que diz respeito ao estudante do curso de Jornalismo, esta ação se desenvolve de 

forma contínua e de acordo com a concepção de avaliação estipulada pelo professor. Nesse 

sentido, a proposta do curso para aqueles estudantes que se apresentam com baixo 

rendimento é expressa por cada docente no plano de ensino, que orienta sempre no início do 

semestre sobre o tipo de avaliação aplicada em cada componente curricular. 
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No curso de Jornalismo, ainda, a diversidade dos tipos de avaliação é grande e não se 

constitui um problema, mas uma oportunidade de identificar e valorizar diferentes perfis e 

aptidões profissionais. Há espaço, por exemplo, para os seminários, que estimulam o trabalho 

cooperativo e a expressão oral; os artigos e monografias como importantes instrumentos para 

a consolidação da reflexão e o aprofundamento na discussão de temáticas complexas e 

polêmicas; as avaliações subjetivas para a aferição da capacidade de síntese e de análise, bem 

como para a percepção do domínio do tempo para a execução de objetivos; os exercícios de 

simulação das práticas profissionais como confirmação e/ou superação dessas práticas. Tem-se 

em comum o cuidado em aferir as dificuldades e as conquistas de cada estudante, 

fundamentando-se todo o processo de ensino-aprendizagem e a etapa específica da avaliação 

numa relação cordial e afetuosa de respeito pelo histórico e pelo perfil de cada um, evitando-

se o distanciamento e a padronização. Os processos de recuperação também são diversos, se 

aplicando também à máxima da autonomia do docente, guiado pelos limites pedagógicos 

impostos pela prática docente.  

Esses processos são norteados por uma percepção completa do discente no seu 

desempenho como estudante nos componentes curriculares em que ele, porventura, possa 

necessitar de avaliações recuperativas. A metodologia de recuperação é expressa também no 

plano de ensino de cada professor e acordada a partir do primeiro dia de aula, quando o plano 

é apresentado.  

Se espera, tanto com o processo de avaliação como com o processo de recuperação, 

que o discente se torne protagonista de seu desempenho na Universidade, desenvolvendo 

autonomia em relação à construção do conhecimento e sendo ator de seu rendimento e 

progressão no curso.  

3 INFRAESTRUTURA  

3.1 Instalações Gerais  

A Instituição reconhece que a aprendizagem acontece em diferentes espaços 

acadêmicos e extrapola o ambiente da sala de aula tradicional. Entretanto, não há como negar 

que, na atualidade, a sala de aula ainda se revela um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem. Para atender a comunidade universitária, a 

sala de aula dos tempos modernos precisa incorporar elementos de conforto ambiental e de 

modernização, a exemplo de equipamentos e ferramentas tecnológicas tais como recursos 

audiovisuais, internet, entre outros. Esses elementos viabilizam a utilização de novas 
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metodologias de ensino e imprimem uma nova dinâmica às aulas, motivam estudantes e 

professores e elevam a qualidade do ensino. 

A integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão, também demanda laboratórios bem 

equipados que respondam à pluralidade e às especificidades dos cursos oferecidos pela 

instituição no âmbito da graduação e da pós-graduação, bem como a implantação de ações de 

inovação técnico-científica. 

A Universidade, a partir de uma perspectiva de crescimento e atualização constantes, 

exige um contínuo redimensionamento da sua estrutura física, particularmente dos espaços de 

aprendizagem, de investigação e de cultura. Nesse sentido, a reorganização e a ampliação de 

espaços obedecem necessariamente a um projeto arquitetônico institucional, respeitando as 

diretrizes de mobilidade e acessibilidade, a harmonia das suas edificações, a criação de 

espaços acolhedores, as finalidades acadêmicas, e de conservação. Entre as inovações 

presentes, destacamos as salas de aula inovativas. 

3.1.1 Recursos audiovisuais e multimídia 

A Universidade dispõe de equipamentos audiovisuais tais como projetores, tela 

interativa, máquina fotográfica, filmadora, videocassete, DVD e equipamentos de som para 

atender à demanda de professores e estudantes da Instituição. 

Tabela 1 – Recursos audiovisuais e multimídia. 

TIPO DE EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Televisor 3 

Videocassete 1 

Projetor multimídia  284 

Filmadora 2 

DVD Player/Blu-ray 4 

Sistema de som portátil 3 

Caixa amplificada acústica 6 

Câmera digital 2 

3.1.2 Espaços físicos utilizados para o desenvolvimento do curso 

A Universidade Católica de Brasília conta com ampla estrutura física. Nesse contexto, o 

curso dispõe de salas de aula com microcomputadores ligados à internet, recursos multimídia 

como data show e caixas de som, além de quadro branco. 
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Os estudantes também contam com auditórios nos quais são realizadas atividades dos 

componentes curriculares e eventos científicos, que vão desde palestras com profissionais 

convidados externos à Instituição a eventos científicos, amplamente incentivados pela 

Universidade. 

O curso de Jornalismo da Universidade Católica de Brasília oferece uma série de 

espaços físicos destinados a atividades práticas, descritos de forma detalhada no tópico 

Laboratórios Específicos do Curso. 

Além destes, o curso usufrui dos seguintes espaços: 

 SALA DE PROFESSORES E SALA DE REUNIÕES 

A Universidade Católica de Brasília dispõe, em seu Câmpus I, de cinco salas de 

professores, uma em cada um dos seguintes blocos: Prédio São João Batista de La Salle 

– Bloco Central (sala B108); Prédio São Gaspar Bertoni – Bloco M (sala M112); Prédio 

São Marcelino Champagnat – Bloco K (sala K241); Prédio São João Bosco – Bloco G 

(sala G102); Prédio Ciências da Saúde – Bloco S (sala S212). Em todas as salas de 

professores, existem gabinetes de trabalho para uso coletivo dos professores, com 

computadores e recursos de software e internet, além de espaços propícios a 

pequenas reuniões. Atendem adequadamente aos requisitos de limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, conservação, acessibilidade, instalações sanitárias e comodidades 

necessárias às atividades desenvolvidas. 

 GABINETES DE TRABALHO PARA DOCENTES 

Em todas as salas de professores existem gabinetes de trabalho para uso coletivo dos 

professores, com computadores e recursos de software e internet. 

 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS ACADÊMICOS. 

A Coordenação do curso de Jornalismo localiza-se no bloco D, sala 210. Turno de 

funcionamento, matutino, vespertino e noturno. O ambiente dispõe de infraestrutura 

física e humana apropriada para o desenvolvimento de suas atividades técnico-

administrativas. 

O local é dividido em três ambientes: recepção, sala do coordenador e sala de espaço 

pedagógico. Em relação à infraestrutura de materiais de escritório e mobiliários, 

necessários para o desempenho das tarefas diárias, os ambientes são equipados com 

cadeiras, mesas de escritório, armários, impressoras preto/branco e colorida, 

computadores ligados a internet, mesa para reunião, telefones. 
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A Coordenação do curso possui, como equipe de trabalho, coordenador, duas 

professoras assessoras pedagógicas, auxiliares atendendo em turno diferenciado, analistas 

pedagógicos, atendendo em turnos diferenciados, no período matutino, vespertino e 

noturno. 

 SALAS DE AULA 

A UCB dispõe atualmente de 171 salas de aula, equipadas com projetor, equipamento 

de som, computador com monitor e acesso àinternet, cinco destas salas possuem 

projetor com tela interativa, todas possuem mesas em L para os professores, cadeiras 

estofadas e sistema de ventilação ou ar-condicionado. A quantidade de salas atende a 

demanda de oferta dos componente curriculares. 

 SALAS INOVATIVAS 

Referência de utilização nas melhores universidades do mundo, a sala inovativa é 

sinônimo de modernização do ensino em sala de aula. Com uma nova proposta de 

aprendizagem e uma resposta à mudança de paradigma em que vivemos no mundo, 

na tecnologia e em especial, na educação, as Salas possuem um papel fundamental: 

serem um elo facilitador aos estudantes, como um modelo inovador de ensino. 

 SALAS GOOGLE 

Resultado da parceria da UCB com a Google, as salas Google são espaços de 

aprendizagem diferenciados, estruturados para fomentar a criatividade, a 

aprendizagem colaborativa e o uso de ferramentas de tecnologia. Nesse sentido, além 

de permitir várias configurações de ambiente, que possibilitam a utilização de 

estratégias e metodologias dinâmicas com foco na aprendizagem ativa e colaborativa, 

também disponibiliza chromebooks para uso individual dos estudantes. 

3.2 Sistema de Bibliotecas  

Desde que foi instituído, o Sistema de Bibliotecas (SIBI) tem disponibilizado 

mecanismos de apoio ao processo pedagógico, implantado ferramentas utilizadas nas 

melhores bibliotecas universitárias do Brasil e exterior, visando fornecer aos seus usuários 

subsídios para embasamento de suas pesquisas e produção acadêmico-científica. O SIBI 

também é responsável por reunir, organizar e preservar o conhecimento produzido pela 

comunidade universitária, e também incentiva a disseminação e o acesso aberto à produção 

da UCB. 
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O SIBI participa de redes de cooperação com instituições que produzem e/ou oferecem 

acesso à informação especializada, para atender melhor à necessidade do seu público. Entre 

seus principais parceiros estão: CAPES; CBBU; IBICT; OPAS/BIREME; ReBAP e Rede Pergamum. 

A Biblioteca Central localizada no Câmpus I, em Taguatinga, ocupa uma área de 

4.197m², distribuídos em andar térreo e pavimento superior, e a Biblioteca de Pós-Graduação, 

localizada no Câmpus II, Asa Norte, ocupa uma área de 357,41m². Para melhor atender seus 

usuários, a biblioteca conta com os seguintes espaços: 

 Sala Google: com capacidade para 45 pessoas, está disponível para a 

realização de treinamentos, eventos do Sistema de Bibliotecas ou da UCB e 

projeção de vídeos. Sua estrutura é composta por: TV LCD 42 polegadas; 

Aparelho de DVD; Videocassete; Projetor multimídia; 8 computadores com 

acesso à internet. 

 Sala e.e.cummings: disponível para apresentações, reuniões, treinamentos, 

entre outros. 

 Cabine de estudo em grupo: a utilização das cabines para estudo em grupo 

atende, exclusivamente, a comunidade acadêmica da UCB. A Biblioteca Central 

possui 25 unidades com capacidade para quatro pessoas, e a Biblioteca da Pós-

Graduação, três unidades. 

 Espaço de estudo coletivo: estes espaços dispõem de inúmeras mesas e 

também algumas baias, que são utilizadas pela comunidade acadêmica para 

estudos e/ou realização de trabalhos. 

 Salas docentes: espaço destinado para uso exclusivo dos docentes, mediante 

agendamento. 

 Esquina da ciência: é um espaço Americano criado para divulgar e promover 

as ciências. Única no Brasil, ela é aberta a qualquer pessoa que tenha interesse 

em obter mais informações sobre: meio ambiente, tecnologia, internet, saúde, 

entre outros, com foco nos estudos e pesquisas realizadas em parceria dos 

Estados Unidos com o Brasil. 

 Espaço para exposições. 

O acervo do Sistema de Bibliotecas (SIBI) é composto por, aproximadamente 300 mil 

volumes diversificados. São eles: livros, teses e dissertações, folhetos, DVDs, fitas VHS, CD-

ROMS, jornais e revistas técnico-científicas impressas (mais de 1900 títulos). O SIBI, por meio 

do Repositório Institucional e o Portal de Revistas Eletrônicas reuni, organiza, preserva e 
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dissemina o conhecimento gerado pela comunidade acadêmica; promovendo a acessibilidade 

e visibilidades a esses conteúdos. 

Um dos diferenciais do SIBI é oferecer à comunidade acadêmica da UCB acesso ao 

Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES/MEC), que dispõe de mais de 37 mil publicações periódicas internacionais e nacionais e 

as mais renomadas publicações de resumos, cobrindo todas as áreas do conhecimento. Inclui 

também uma seleção de importantes fontes de informação científica e tecnológica de acesso 

gratuito na web. 

3.3 Laboratórios Formação Geral 

A Seção de Laboratórios de Informática – SLAB oferece aos estudantes e professores os 

recursos de informática necessários para o desenvolvimento da formação acadêmica 

disponibilizando uma estrutura de 27 Laboratórios de Informática, instalados nos câmpus I, II e 

Unidade Dom Bosco. Dentre estes, sete são salas públicas, que têm por finalidade: 

 Apoiar a condução dos componentes curriculares de todos os cursos da UCB 

que necessitam pedagogicamente de recursos computacionais. 

 Oferecer suporte para treinamentos e capacitação de docentes e discentes. 

 disponibilizar aos usuários os recursos necessários às suas atividades 

extraclasse para a elaboração e impressão de monografias, trabalhos 

acadêmicos e pesquisas na Internet. 

Das sete salas públicas, uma é preparada e equipada exclusivamente para os 

estudantes dos cursos de Tecnologia de Informação que encontram nesse espaço todas as 

características e softwares específicos do seu curso.  

Os outros 20 laboratórios distribuídos entre os câmpus I, II e Asa Sul (Unidade Dom 

Bosco) são destinados ao desenvolvimento das aulas, utilizados pelos mais diversos cursos, 

conforme descrição a seguir: 

Tabela 2 – Laboratórios de Informática. 
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LABORATÓRIOS 
ESPECÍFICO LOCALI-

ZAÇÃO 

ÁREA 

(M2) 

CAPACI-

DADE FG/B FP/E PP/PSC 

Laboratório de rede de computadores  X  C103 77 30 

Laboratório de Informática – Perícia Digital  x  B007 74 35 

Laboratório de Informática X X  A013 52 27 

Laboratório de Informática X X  B106 78 35 

Laboratório de Informática X X  B107 78 34 

Laboratório de Informática X X  C102 77 35 

Laboratório de Informática X X  R01A 80 40 

Laboratório de Informática x x  R01B 80 36 

Laboratório de Informática x x  K033 40 21 

Laboratório de Informática x x  K134 54 27 

Laboratório de Informática x x  K261 54 21 

Laboratório de Informática x x  M107 93 54 

Laboratório de Informática x x  M108 80 44 

Laboratório de Informática x x  M109 61 34 

Laboratório de Informática x x  M110 61 34 

Laboratório de Informática x x  M111 80 48 

Laboratório de Informática x x  M113 80 48 

Laboratório de Informática x x  M114 80 44 

       

 

Legenda: 

FG/B – Laboratórios para a Formação Geral/Básica – assinale com X. 
FP/E – Laboratórios para a Formação Profissionalizante/específica – assinale com X. 
PP/PSC - Laboratórios para a Prática Profissional e Prestação de Serviços à Comunidade – assinale com X. 

3.4 Laboratórios de Formação Específica 

3.4.1  Centro de Rádio e Televisão – CRTV 

O Centro de Rádio e Televisão é o laboratório de audiovisual do curso de Jornalismo. 

Educadores e estudantes, com o apoio de técnicos da área, realizam atividades de produção e 

edição em áudio e vídeo, nos sistemas analógico e digital, no âmbito de componentes 

curriculares e de projetos do próprio curso. 

Também participa de atividades da Extensão, bem como de instâncias científicas e 

administrativas da Universidade e da comunidade. 

O CRTV é composto pelos laboratórios de Rádio e Televisão e funciona como 

laboratório experimental de audiovisual do Curso de Comunicação. Atende prioritariamente os 

componentes curriculares e projetos dos cursos de publicidade e jornalismo e trabalhos de 

conclusão e curso voltados para a área. Executa ainda atividades em parceria com outras 

instâncias da Universidade, produzindo conteúdos para a Diretoria de Comunicação e 

Marketing, Universidade Católica Virtual e outros eventos acadêmicos de interesse da Reitoria.  
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 Conta com uma equipe de profissionais técnicos como: cinegrafistas, produtores, 

sonoplastas e editores de imagem, que prestam apoio prioritário ao corpo docente do curso 

de Comunicação, ajudando-os durante as aulas práticas nos estúdios de rádio e televisão, 

operando equipamentos e orientando os estudantes quando estes os operam a pedido dos 

professores. Atendem também aos estudantes, fornecendo-lhes suporte técnico e instruções 

que os auxiliem a desenvolver seus projetos audiovisuais dos diversos componentes 

curriculares do curso. 

O CRTV-UCB está instalado no segundo andar do Bloco K, ocupando uma área de 

226m², abrigando as dependências e estúdios de rádio e de televisão. O Centro é dotado de 

um conjunto de equipamentos profissionais e dispõe de tratamento acústico e térmico, 

conforme especificações técnicas. Desenvolve trabalhos utilizando tecnologia Sony DVCam, no 

sistema analógico, e também dispõe de plataforma em tecnologia digital HDV Sony. 

A plataforma de rádio utiliza tecnologia digital e, além das atividades dos 

componentes curriculares, serve de base de produção e veiculação de uma web rádio. 

A equipe do CRTV conta 3 estudantes, estagiários de jornalismo e publicidade e outros 

7 participantes, em média, que colaboram como voluntários. Já chegamos a ter 20 estudantes 

participantes.  

3.4.2 Laboratório de Televisão 

Destina-se a oferecer orientação específica aos componentes curriculares 

Telejornalismo e Produção e Edição em TV, bem como oferece os meios para a produção, 

edição e acompanhamento na realização de vídeos, documentários e outros recursos 

audiovisuais demandados pelos demais componentes curriculares. Encampa Projetos 

Experimentais (TCC), além de projetos do próprio curso de Jornalismo e de outras instâncias da 

Universidade.  

Com piso liso apropriado ao deslocamento de câmeras, tratamento acústico e térmico, 

o Laboratório de TV ocupa uma área de 181m². Compõe-se de estúdio, sala de switcher com 

direção de TV, estações de computação gráfica, ilhas de edição analógica e pós-produção 

digital não-linear, além de salas de coordenação e produção de programas para a TV UCB – 

canal universitário com veiculação na internet. Dispõe ainda de plataforma digital com 

storages, estações de edição não-linear e computação gráfica, destinadas à pesquisa de 

conteúdos multimídia, games e interatividade na televisão. 
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Equipamentos principais Qtd. 

Mesa de corte ao vivo de 8 canais em alta definição Sony 1 

Gravador digital de vídeo HD Sony  3 

Câmera digital HD Sony NX5  8 

Câmera digital HD Sony Z5 4 

Teleprompter 2 

Microfone lapela sem fio Sony 6 

Microfone com fio direcional Sony com boom pole 2 

Microfone lapela com fio Sony 5 

Microfone entrevista Shure SM58 2 

Tripés de câmera de vídeo Manfrotto 5 

Mala Arri (kit de iluminação) 2 

Ilhas de edição não linear HP  2 

Servidor de arquivamento de vídeos 1 

Microfone direcional Sennheiser RODE 2 

Computador workstation HP modelo Z230 Tower 1 

Computador workstation HP modelo Z820 2 

HD Externo portátil 2 TB 1 

Bateria Sony 10 

Microfone Sennheiser 3 

Monitor de vídeo 1 

TV  40" Philips Led Série 8000 1 

 

3.4.3 Laboratório de Rádio 

O Laboratório de Rádio é composto por estúdio de gravação, estúdio/laboratório para 

o desenvolvimento dos componentes curriculares e estúdio com estação de web rádio. 

Conta com área de produção e tecnologia digital de última geração, proporcionando as 

condições para o ensino-aprendizagem das técnicas de linguagem do rádio. No local é dada 

orientação específica aos estudantes em componentes curriculares – Radiojornalismo e 



 
  

47 
 

Produção e Edição em Rádio. O laboratório também contribui com outros cursos da UCB, 

inclusive integra programas da extensão. 

Compõe-se de uma cabine de locução, com tratamento acústico e térmico, uma sala 

de controle e operações e sala multimídia para uso dos docentes e estudantes. O conjunto do 

Laboratório de Rádio ocupa área de 45m², onde são produzidos: Jornal Universitário - 

elaborado pelos estudantes de Radiojornalismo e programas produzidos no componente 

curricular de Produção e Edição em Rádio, veiculados na Rádio UCB (web rádio). A 

programação é voltada para a comunidade acadêmica, com cobertura jornalística de política, 

economia e cultura. Os programas divulgam diferentes estilos musicais e a obra de grandes 

músicos brasileiros. Outra prioridade são os programas institucionais e de conteúdos 

produzidos pela comunidade. Os estudantes de Publicidade e Propaganda produzem jingles e 

spots, alguns deles premiados em concursos locais e nacionais. 

Equipamentos principais Qtd. 

Microfone Electrovoice EV-20 4 

Microfone Behringer B2-PRO 2 

Microfone AKG C-414 B-ULS 2 

Ar-Condicionado Springler Maxiflex 3 

Híbrida Telefônica Expander ATX-200 1 

Híbrida Telefônica Teclar TEC-102 1 

Teclado Roland E-09W 1 

Gravador de DVD/Leitor de Blu-ray LG 1 

Estações de Trabalho HP  12 

Estações de Trabalho Dell 3 

Gravadores digitais Marantz 7 

Gravadores digitais Sony 1 

Mesa de áudio Yamaha 196V 3 

Medusa 12 Canais Santo Ângelo 1 

Monitor de Áudio Yamaha HS80M 1 

TV 40" Philips Led Série 8000 2 

Monitor de Vìdeo LG Flatron 22" M2380A 1 
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3.4.4 Laboratório de Produção Gráfica  

Atualmente, o curso disponibiliza dois laboratórios para Produção Gráfica e 

audiovisual. Salas K-136 e K-261. Nelas, sob a orientação e professores, os estudantes 

desenvolvem um processo de ensino-aprendizagem na área das artes gráficas, o que inclui 

tanto questões conceituais (teorias da forma, da cor e da composição), quanto técnicas (arte 

digital) e artísticas (artes plásticas). O projeto envolve a participação de vários estudantes quer 

como estagiários formais, quer como voluntários, que, dessa forma, podem desenvolver suas 

habilidades por meio de um aprendizado que vai muito além da sala de aula. 

As experiências estéticas ligadas às áreas de arte, redação e experiências audiovisuais 

contribuem para que, semestralmente, os monitores e estagiários sejam capacitação em 

softwares de edição para arte final e, também, audiovisual. Dessa forma, os laboratórios, 

também chamados de Espaço Criativo, reúnem experiências estéticas, gráficas, manuais e 

digitais.  

O espaço tem como produto permanente a diagramação e arte final das revistas 

científicas dos cursos e programas da Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação. É um 

espaço de apoio ao ensino para diversos componentes curriculares dos cursos de Jornalismo e 

Publicidade e Propaganda da Universidade Católica de Brasília. 

3.4.5 Núcleo de Fotografia 

O Núcleo de Fotografia do curso de Comunicação foi implantado em 2006, com o 

intuito de atender às demandas de componentes curriculares como Introdução à Fotografia, 

Fotojornalismo I e II, bem como dos componentes curriculares Projetos Experimentais I e II, 

presentes no currículo vigente até então. Atualmente, com a reformulação curricular de 2009, 

atende prioritariamente as turmas de Introdução à Fotografia, Fotojornalismo, Produção e 

Edição de Impressos, Produção e Edição em Revista e os Projetos Experimentais I e II. 

Configura-se como um espaço reservado tanto para o aprendizado e experimentação prática 

da fotografia, seus recursos de luz artificial e natural quanto para prestador de serviços à 

sociedade acadêmica. Enquanto laboratório acadêmico, por meio das atividades coordenadas 

pelos professores, possibilita o exercício da prática sempre estimulando a capacidade de 

refletir sobre o fazer responsável e ético, além de propiciar ao estudante condições para 

posicionar-se criticamente sobre os resultados das atividades devolvidas por cada estudante e 

pela coletividade. 
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Atualmente, o estúdio fotográfico ocupa uma área de aproximadamente 80m², em 

duas salas conjugadas. Na sala K 257 há um almoxarifado no qual são armazenados todos os 

equipamentos, a documentação, e o material de escritório, e também uma secretaria para o 

agendamento de empréstimos de equipamentos e atendimento à comunidade. A sala K 258 

funciona como estúdio propriamente dito, sendo reservada a estudantes e professores para 

aulas práticas e expositivas de fotografia, de produção, de manipulação e tratamento de 

imagens.  

A infraestrutura operacional conta com equipamentos especializados para iluminação 

artificial de fotografia, como também equipamentos fotográficos analógicos e digitais. São 

quatro computadores com softwares especializados para manipulação e edição fotográfica a 

disposição de estudantes e professores e outro computador que atende às necessidades da 

secretaria. 

A equipe é formada por técnicos com conhecimentos específicos de fotografia, 

experiência em manipulação dos equipamentos de iluminação e também no uso e 

conservação das máquinas fotográficas e conta com o apoio de estagiários remunerados. Essas 

habilidades dão apoio às atividades desenvolvidas por professores e estudantes, dos 

componentes curriculares relacionados à fotografia em suas práticas diárias, como produção, 

edição e manipulação das imagens realizadas. Para alguns componentes curriculares, as 

atividades são acompanhadas também por monitor, selecionado a critério do professor.  

Os técnicos do laboratório também são responsáveis por manter organizados os 

equipamentos fotográficos, acompanhar e controlar solicitações de empréstimos de materiais 

a estudantes, docentes e corpo administrativo. 

Eventualmente, o núcleo atende também o componente curricular Jornal-laboratório, 

que produz o jornal Artefato, por meio de parceria com a turma de Fotojornalismo, e as 

turmas de Direção de arte. 

Por meio dos técnicos e estagiários, atende ainda demandas por trabalhos de 

cobertura fotográfica requisitados pela Universidade em atividades desenvolvidas pela DICOM 

e aos demais cursos, como por exemplo, a Revista Dialogos, o Jornal Informativo da Católica e 

os catálogos da UBEC. Quando não há possibilidade ou necessidade de cobrir as demandas 

internas, o estúdio cede equipamentos para que o registro dos eventos, seminários, 

congressos, palestras, feiras, sejam feitas pelos próprios cursos organizadores.   

Desde 2005, apoia o projeto laboratorial fotografia Captura e ainda mantém essa 

parceria cedendo tanto o espaço físico quanto a infraestrutura para a realização de reuniões e 

apresentações de trabalhos acadêmicos. Os estudantes atuam no núcleo OPN, Oficina de 

Produção de Notícia, na Matriz, Agência Júnior do Curso de Comunicação Social. 
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3.4.6 Captura 

O Captura foi fundado em agosto de 1999 com o objetivo de ser um espaço dedicado à 

reflexão e à prática da fotografia como meio de comunicação, de expressão, de 

documentação. Enfim, um lugar onde estudantes e professores possam encontrar-se para 

discutir sobre a imagem e suas utilizações na contemporaneidade. Um espaço aberto às 

especulações e curiosidades diárias, por parte dos estudantes, a respeito da fotografia, sua 

linguagem, sua composição e possibilidades de incorporá-la em outros segmentos da vida 

acadêmica. O núcleo foi criado pensando também em abrigar as discussões teóricas a respeito 

da imagem, que refletem o dia-a-dia do professor e seu trabalho em sala de aula. Um espaço 

de conversações e interpretações sobre o que une as pessoas que ali convivem: a fotografia 

Especificamente, o Captura desenvolve projetos que permitem o desenvolvimento do 

estudante na área de sua afinidade. Possibilita ao estudante um melhor entendimento na 

apreensão/produção da imagem a partir do fazer continuado e das análises empreendidas, no 

momento da edição.  É uma oportunidade para que os estudantes que cursaram ou estão 

cursando componentes curriculares de fotografia, que compõem a matriz curricular do 

curso de Comunicação Social, possam aprimorar e aperfeiçoar o registro fotográfico. 

Em função das novas tecnologias e buscando acompanhar a tendência mundial, a 

Universidade Católica de Brasília fez sua opção pela imagem digital, potencializada por seus 

laboratórios de informática. Assim, o estudante trabalha a imagem da sua apreensão à sua 

finalização, o que o capacita a melhor entender as técnicas e lógicas da imagem no seu uso 

social. 

Na condição de espaço acadêmico, é importante nos desafiarmos a pensar a fotografia 

no ambiente das novas tecnologias sem abandonar, no entanto, os meios tradicionais de 

representação e o entendimento que a subjetividade do ator, criador modifica as formas de 

apreensão. Buscamos, também, na utilização da fotografia, a interação entre estudantes e 

educadores, entre o Curso de Comunicação Social, a comunidade da Universidade Católica de 

Brasília e a sociedade. 

Na cobertura fotográfica os estudantes documentam diversos eventos, como ações 

institucionais que acontecem dentro e fora da Universidade, projetos de pesquisa e de 

extensão, como a Revista Dialogos; projetos acadêmicos, como Casamento Comunitário; 

Programa de Projetos Filantrópicos, como Ciranda, CCI – Centro de Convivência do Idoso e 

Alfabetização Cidadã e Programa Comunitário, como Comunidade Educativa Areal. Além de 

todos esses programas, o Captura desenvolve parcerias com outros laboratórios e projetos do 

curso, como Matriz, Casa da Mão, Nuclam, OPN e Artefato. 
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O Núcleo funciona na sala K 258 (Estúdio Fotográfico), do bloco K, no Câmpus I da UCB, 

em Taguatinga. 

3.4.7 Laboratório Digital 

No segundo semestre de 2011, foi inaugurado o Laboratório Digital do curso de 

Jornalismo, projetado para atender pedagógica e laboratorialmente componentes 

curriculares e projetos com características multi e transmídia. O laboratório possui 31 

computadores, seis dos quais iMacs de 28,7 polegadas, completamente equipados para design 

e diagramação de jornais e revistas, edição de imagens e vídeos; e dois PCs configurados 

especialmente para edição audiovisual. O laboratório é equipado ainda com dois laptops Dell e 

dois Macbook Pros para realização de coberturas on-line ou externas, como, por exemplo, 

viagens de repórteres a serviço dos veículos; e ainda duas câmeras fotográficas Canon T3i com 

objetivas 70-200mm, também para os trabalhos de cobertura fotográfica e audiovisual, já que 

o equipamento capta em Full HD. 

 Pensado para atender à demanda multi e transmídia e também aos anseios do curso 

por um espaço de discussão coletiva, a configuração espacial do laboratório, projetada com a 

participação dos professores do curso de Arquitetura da UCB, é diferenciada. No centro do 

laboratório há uma grande mesa de reunião de pauta em torno da qual repórteres, fotógrafos 

e designers se reúnem para discutir pautas, fechamento e outros temas importantes. É o 

espaço que permite ao estudante iniciar a integração e familiarização com ambientes próximos 

aos de redações jornalísticas e ao mercado de trabalho em geral.  

 Atualmente, o Laboratório Digital atende, prioritariamente, os componentes 

curriculares laboratoriais do curso de Jornalismo, especialmente Jornal-laboratório, na qual se 

produz o jornal Artefato, e o componente curricular optativo Produção e Edição de Revistas, 

em que o produto final é a revista Jenipapo. Além disso, atende também, devido às 

especificidades técnicas e espaciais, outros componentes curriculares com caráter multi e 

transmídia voltados para o digital, como Linguagens Digitais, Jornalismo Comunitário, Gêneros 

e Técnicas de Jornalismo III.  

 O Laboratório Digital também é sede do Pulsátil, portal de convergência digital do 

curso de Jornalismo e Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. O espaço atende ainda 

diversos projetos do curso. 

 O Laboratório Digital contribui com o eixo de formação profissional e o eixo de práticas 

laboratoriais das novas diretrizes curriculares nacionais, familiarizando os estudantes com 

processos de gestão, produção, métodos e técnicas de apuração, redação e edição jornalística 
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nas diferentes plataformas e formatos, alinhados com as inovações tecnológicas. Além disso, o 

espaço físico e a infraestrutura tecnológica do laboratório permitem o exercício de práticas 

laboratoriais que visem adquirir conhecimentos e desenvolver habilidades específicas da 

profissão, integrando os conhecimentos ao longo do curso, com a efetiva publicação das 

produções realizadas nos diferentes componentes curriculares da matriz curricular do curso 

de Jornalismo. 

3.4.8 Pulsátil 

Inaugurado em primeira etapa em setembro de 2012, o Portal-Laboratório de 

Convergência Digital do Curso de Comunicação Social da UCB, Pulsátil (www.pulsatil.com.br) é 

o espaço aglutinador das produções realizadas por estudantes no curso e, ao mesmo tempo, 

locus de experimentação de novas narrativas e conteúdos digitais. Foi criado com o objetivo de 

dar visibilidade às produções do curso, integrar a comunicação e inserir a UCB no ambiente 

digital da comunicação. 

 O portal foi desenvolvimento por meio de parceria com empresa com expertise no 

mercado digital, prevendo transferência de tecnologia e capacitação estudantil. Assim, ao 

longo de 15 meses, as etapas de planejamento, arquitetura, design, desenvolvimento e 

implantação do portal também serviram para fornecer aos estudantes de Comunicação 

ferramentas e conhecimentos que se transformam em diferenciais no mercado de trabalho. A 

metodologia, portanto, foi original para o desenvolvimento do produto.  

 O portal prevê conteúdos jornalísticos, publicitários e acadêmicos; textuais, 

audiovisuais, fotográficos; além de serviços à comunidade acadêmica e à comunidade 

extramuros da Universidade. Qualquer estudante ou professor pode se candidatar a contribuir 

com o Pulsátil, mas todos os textos jornalísticos devem passar pela supervisão da 

coordenadora do laboratório para avaliação e edição. Já os trabalhos resultantes dos 

componentes curriculares são de inteira responsabilidade dos seus respectivos professores.  

Durante o processo de desenvolvimento, o portal contou com a participação de 41 

estudantes e diversos professores do curso, sob a coordenação de um professor. Suscitou 

ainda o desenvolvimento de um projeto de pesquisa fomentado pelo CNPq/Capes e pela UCB. 

O projeto tem a participação de professores do curso de Comunicação e de docentes de outras 

universidades – Feevale, UnB e Ufop – e ainda de estudantes.  

O Pulsátil funciona integrado ao Laboratório Digital e ao Espaço Bagagem; sua equipe e 

estrutura trabalham e pensam coletivamente.  
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3.4.9  Revista Jenipapo 

 No primeiro semestre de 2012 foi implantado o primeiro componente curricular 

optativo do Curso de Comunicação Social, antecipando em um ano a obrigatoriedade do 

oferecimento de optativos no curso, conforme preveem os novos currículos em implantação 

até o segundo semestre de 2013. O componente curricular Produção e Edição de Revistas trata 

da produção de uma revista laboratorial de periodicidade semestral e, atrelado e paralelo à tal 

produção, a permanente reflexão sobre o jornalismo, incluindo o texto jornalístico, a grande 

reportagem, o ponto de vista e o foco no jornalismo. É oferecida aos estudantes de Jornalismo, 

mas também aos de publicidade, visto que a produção da revista acolhe a realização de 

ensaios fotográficos, o design gráfico e a infografia, técnicas e práticas pertinentes à formação 

publicitária.  

Na revista, os estudantes exercitam as vocações da grande reportagem e da apuração 

de mais fôlego, sempre conectada às realidades locais, nacionais e continentais que revelam 

histórias de pessoas, problemas e soluções que o jornalismo pode e deve trazer à tona, em 

uma temporalidade mais elástica que a do jornal diário e, especialmente, que a internet.  

 Chamada Jenipapo, a revista é produzida ao longo do semestre: os estudantes apuram, 

pesquisam, entrevistam, sob orientação de um professor coordenador, um orientador de 

fotografia e um orientador gráfico. Ao final do semestre a revista vai para edição e impressão, 

sendo sempre lançada no semestre seguinte, com cerca de 60 ou 70 páginas. Além de grandes 

reportagens, o veículo abre espaço para ensaios críticos, fotográficos e para o debate de 

ideias.  

  A revista é distribuída entre todos os estudantes do curso de Comunicação Social da 

UCB, nas outras Escolas de Comunicação Social da cidade e do país e nas redações dos 

principais jornais da cidade e do país. O objetivo é que a Jenipapo cumpra ainda o papel de 

apresentar os estudantes do curso e o curso ao mercado e à comunidade acadêmica, como 

portfólio de cada repórter e como vitrine da produção da Universidade.  

 A primeira edição do veículo apresentou reportagens sobre a história de Brasília; sobre 

uma história de amor por cartas; sobre a decadência dos cinemas de rua pelo Brasil; sobre a 

diferença de transporte público em cidades como Curitiba, Bogotá e Brasília; sobre a polêmica 

dos banheiros públicos para travestis; sobre a leitura do país; e sobre o ensino de arte no DF. 

Todos os textos jornalísticos construídos sob o constante incentivo ao olhar plural e 

humanizado do acontecimento jornalístico.  A revista ganhou o prêmio Intercom 2013 na 

categoria melhor revista nacional.  
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3.4.10   Olfato - Agência Júnior de Assessoria de Imprensa 

 Fundada em agosto de 2012, a agência júnior Olfato nasceu para dar vazão à 

necessidade de o curso abrigar a experiência da formação adicional em outros campos da 

comunicação não exercitados na agência júnior Matriz, do curso de Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda. Assim, oferece também diferencial no mercado de trabalho e 

aumenta a empregabilidade dos egressos do curso de Jornalismo, realizando uma importante 

atividade de empreendimento em Jornalismo. 

Formada inicialmente por estudantes de jornalismo, mas aberta a estudantes, não 

apenas do antigo curso de Comunicação Social – Jornalismo, mas, também de outros cursos da 

Universidade, a agência iniciou seus trabalhos nas áreas de assessoria de imprensa, produção 

de conteúdo, redes sociais, pesquisa e editoração, entre outros, em setembro de 2012. 

 A agência tem oito diretorias, correspondentes às atividades realizadas pelos 

integrantes, e conta com a orientação de uma professora do curso de Jornalismo, além da 

colaboração de outros professores de áreas afins, que possam contribuir com o aprendizado e 

a inserção da empresa no mercado. O foco de atuação da Olfato é o mercado, especialmente 

empresas e instituições com perfil socialmente responsável ou engajado.   

 Atualmente, a Olfato Comunicação está associada ao Espaço Bagagem, espaço 

experimental integrado, pertencente ao Núcleo de Criação e Produção da agência como uma 

fornecedora de materiais e expertise para a o Espaço Bagagem.  

3.4.11  Jornal-Laboratório – Artefato 

O curso de Jornalismo da Universidade Católica de Brasília se alinha às diretrizes 

nacionais curriculares e no que corresponde à prática laboratorial, oferece um componente 

curricular chamado Jornal-laboratório no sexto semestre da matriz curricular. Esse 

componente curricular tem como objetivo oferecer conhecimentos e desenvolver habilidades 

inerentes à profissão de jornalista, conjugando os conhecimentos conceituais, técnicos, valores 

éticos e normas que correspondem à atividade profissional.  

Além dessa perspectiva sistêmica que envolve as habilidades específicas, o 

componente curricular Jornal-laboratório proporciona ao estudante a experiência de 

realização de um jornal, em todas as suas etapas e com as discussões profissionais e éticas que 

a tarefa implica, articulando uma série de conhecimentos adquiridos ao longo do curso e 

aplicando-os no processo produtivo do jornal. Portanto, o componente curricular tem como 
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objetivo fazer com que os estudantes compreendam e controlem todas as engrenagens da 

produção jornalística de impressos, da formulação da linha editorial à distribuição. 

A partir dessas premissas, o componente curricular Jornal-laboratório é cumprido no 

Laboratório Digital, localizado na sala K212, que corresponde a uma redação laboratorial 

equipada com computadores de alto desempenho com os mais recentes programas de edição 

de texto, editoração eletrônica, design, tratamento de imagens e edição audiovisual de modo 

a propiciar a integração entre o jornal impresso e as atividades de convergência digital que 

integralizam e complementam a produção do impresso.  

O jornal-laboratório do curso de Jornalismo é o Artefato, produzido em quatro edições 

por semestre e, portanto, oito edições por ano, em formato tabloide e colorido. O 

componente curricular de Jornal-laboratório trabalha interdisciplinarmente com 

Fotojornalismo e articula as atividades pedagógicas em conjunto, programadas a partir dos 

planos de ensino de dois componentes curriculares, logo no início de cada semestre.  

O jornal Artefato tem um fluxo de produção bastante intenso que coloca para os 

estudantes a realidade de uma redação, a partir da simulação de experiências que vão desde à 

gestão, o empreendedorismo, a organização, a hierarquização do trabalho a um fluxograma de 

trabalho que foi desenhado ao longo dos dezesseis anos da produção do Artefato. O fluxo é 

dinâmico e sofre alterações com vistas a contemplar as novas necessidades profissionais e o 

contexto profissional e formativo dos estudantes.  

Em regra, o jornal-laboratório aparece, na maioria das vezes, como uma espécie de 

“vitrine” do curso de Jornalismo. É um componente curricular bastante esperado pelos 

estudantes que se veem, na prática, executando todas as tarefas de uma redação de jornal 

integrada ao digital. Além de ser uma obrigação legal colocada pelo Ministério da Educação 

(MEC), o jornal laboratório reflete o perfil dos estudantes, sempre convidados a tomar a frente 

do produto.  

No jornal Artefato, os estudantes experimentam o planejamento e a execução de um 

jornal impresso, desde a criação do projeto gráfico e editorial, passando pelos processos de 

apuração, redação, diagramação, fotografia, edição de matérias, fechamento e distribuição. 

Acrescenta-se à prática tradicional, a adaptação do jornal para cegos ou pessoas com baixa 

visão, buscando propiciar uma abordagem da acessibilidade contemplando esses públicos 

desde o primeiro semestre de 2015. Outro movimento importante com vistas a contemplar as 

diretrizes curriculares nacionais é a instrumentalização dos estudantes para a produção de um 
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jornal convergente, utilizando recursos hiper e multimidiáticos para produzir conteúdos que se 

remetem às pautas veiculadas no jornal impresso numa perspectiva de complementaridade e 

profundidade.  

 Em cada edição, os estudantes assumem funções similares as de um jornal, com 

editor-chefe, editores de texto, editores de arte, editores de fotografia, diagramadores, 

checadores, editores web e repórteres. Já a distribuição dos impressos é realizada na 

Universidade, nas grandes redações da cidade e em pontos estratégicos como estações do 

metrô e, dependendo do assunto que ancora o jornal (capa), são definidos pontos estratégicos 

de distribuição que alcancem os leitores.  

Pautado pelos princípios do jornalismo, como a ética, a objetividade, a diversidade de 

opiniões, a apuração criteriosa, a edição correta e a originalidade, o Artefato busca construir 

uma cobertura jornalística diferenciada da imprensa tradicional tanto na escolha de pautas 

como na abordagem dos assuntos. Nos últimos semestres, vem sendo desenvolvida e 

incentivada a cobertura extramuros da comunidade próxima à Universidade, que tem pouca 

visibilidade na grande imprensa da capital federal, por meio de um jornalismo popular sem ser 

sensacionalista ou popularesco – tratando o leitor com respeito e prezando pelo interesse 

público, as práticas que visem ampliar a cidadania, o conhecimento e o empoderamento das 

comunidades e dos cidadãos. 

Além disso, durante todo o processo de produção, são levantadas discussões sobre o 

jornalismo “ideal” que se busca produzir e defender nas páginas de um jornal – e que impacta 

profundamente nos profissionais que os estudantes irão se tornar. Uma expressão desse 

constante debate são os conselhos editoriais. Realizados após o fechamento de cada edição, 

os conselhos editoriais são organizados e geridos pelos editores-chefes e trazem convidados 

externos – jornalistas de redações, assessorias, professores, ex-estudantes, leitores – para 

avaliar o produto finalizado com os estudantes.  

Como um produto experimental, ao mesmo tempo em que promove a prática de 

novas experiências e alternativas, mantém diretrizes das práticas realizadas em redações. O 

jornal Artefato busca manter diálogo com os diversos componentes curriculares e projetos 

desenvolvidos no curso a cada semestre.  O objetivo é aumentar o intercâmbio de experiências 

e práticas dentro do curso, como é o caso do trabalho integrado com o componente curricular 

de Fotojornalismo. Os estudantes de ambos os componentes curriculares crescem 

exponencialmente diante dos desafios de trabalhar em conjunto com texto e imagem, uma 

prática quase obrigatória no mercado de trabalho. Ademais, os professores do componente 
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curricular de Fotojornalismo prestam uma orientação mais específica no que diz respeito às 

imagens do jornal, o que aumenta a qualidade do material produzido.   

A orientação gráfica também foi intensificada a partir do apoio dos professores de 

componentes curriculares como Design e Editoração. Com isso, os estudantes aumentam a 

familiaridade com outras instâncias do processo de produção jornalística e, muitas vezes, 

descobrem novas vocações quanto à maneira de tratar a informação, do ponto de vista gráfico 

e estético. Atualmente, são quatro professores à frente do projeto. Um orientador-geral, um 

orientador de texto, um orientador gráfico e um de fotografia. A pluralidade de visões 

proporciona aos estudantes maior aprendizado, melhora o controle sobre os processos 

editoriais e incentiva o constante debate de todas as etapas de produção do jornal.  

Em outra frente, a versão online do jornal está sendo implantada. Não apenas o fac-

símile da versão impressa, mas a produção complementar ao que é veiculado nas páginas 

impressas. O portal do curso de Jornalismo, Pulsátil, é o canal para a veiculação dessa 

integração, mas há também uma página específica do jornal pensada, produzida e idealizada 

pelos estudantes sob a supervisão do orientador-geral, que é o professor do componente 

curricular de Jornal-laboratório. Essa página na internet permite a criação de conteúdos 

multimídia adaptados às novas possibilidades que a internet oferece.  

É importante lembrar ainda que o Artefato é produzido por meio de um encontro 

semanal com os estudantes, vinculado ao componente curricular de Jornal-laboratório que 

com apenas quatro créditos conseguem dar conta da complexidade da produção de quatro 

edições de jornal por semestre. Em 2013, o jornal Artefato recebeu o prêmio de melhor jornal-

laboratório do Centro-Oeste na Intercom.  

3.4.12   Agência experimental Espaço Bagagem  

No primeiro semestre de 2015 começaram as articulações internas para a criação de 

uma Agência Experimental em Comunicação, iniciativa do então coordenador de curso, 

prof. Dr. Joadir Antônio Foresti , procurando sanar uma lacuna ainda não preenchida no 

projeto pedagógico e que foi considerada primordial para a melhoria do sentimento de 

pertença ao curso, da liberdade para experimentar processos, métodos e técnicas e da 

democratização da participação, para além das agências juniores Matriz e Olfato. Esse espaço 

foi consolidado no início de 2018 já como projeto de extensão aprovado pela Universidade em 

Edital Interno, estando em plena atuação, sob a supervisão de quatro professores especialistas 
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em diversas áreas, e mesmo em tão pouco tempo de existência já colaborou para a criação de 

diferentes processos e produtos de uso interno e externo. 

O Espaço Bagagem é um laboratório dos cursos de Jornalismo e Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda, de cunho experimental, implementado no segundo semestre de 

2015, no qual ocorre um processo de ensino e aprendizagem, em troca sistemática de 

informações seguindo as diretrizes e os projetos pedagógicos dos cursos. É um espaço para o 

planejamento das ações que envolvem todos os departamentos de um espaço laboratorial das 

duas áreas. O Espaço Bagagem é, também, uma oportunidade para a realização de atividades 

interdisciplinares, permitindo aos discentes uma maior vivência da experiência universitária e 

um maior tempo de dedicação ao espaço da Universidade. 

O Espaço Bagagem pretende funcionar como uma House Agency, pois tem como 

principais clientes as Escolas da Universidade, ou seja, clientes internos. O principal objetivo da 

agência experimental é manter a relação entre o ambiente acadêmico e o mercado 

profissional, por meio da produção de materiais de comunicação para a utilização no ambiente 

interno da Universidade e para entidades sem fins lucrativos. 

Do ponto de vista pedagógico e considerando o processo de ensino e aprendizagem o 

Espaço Bagagem não tem objetivo de funcionar como uma agência propriamente dita, pois se 

trata de um laboratório de experiências e vivências acadêmicas, não tendo com isso, objetivos 

e relações com a produção mercadológica ou mesmo com a captação de recursos financeiros 

diretamente de empresas privadas para gestão de sua equipe (professores e estudantes). 

Com o Espaço Bagagem, o curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda 

fomenta, para o estudante, a oportunidade de estar envolvido com as atividades de 

atendimento, planejamento, criação, redação, mídia, produção, podendo adquirir, ainda 

dentro da Universidade uma experiência de mercado. Além da integração das áreas, a agência 

experimental promove o alinhamento de núcleos já existentes como: Captura (fotografia), 

CRTV (audiovisual), a agência júnior Matriz Comunicação e o antigo núcleo de produção gráfica 

localizado na sala K-136.  

Já para o curso de Jornalismo amplia a oferta de prática - atendida pelos componentes 

curriculares da matriz curricular anterior à alteração das novas diretrizes curriculares de 

Produção e Edição de Impressos (Jornal Artefato) e atual Jornal-laboratório e pelo componente 

curricular optativo de Produção e Edição de Revista (Revista Jenipapo). Além dessas 

experiências que estão associadas a determinados componentes curriculares da matriz 
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curricular, os estudantes de Jornalismo contavam com a oportunidade de produção para o 

Pulsátil – portal do Laboratório Digital e do curso de Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda e Jornalismo e com a Oficina de Produção de Notícias (OPN).  

Todavia, historicamente esses espaços – Pulsátil e OPN – foram criados para os dois 

cursos, mas a atuação dos estudantes se dava de maneira isolada e em diferentes 

perspectivas. Assim, a consolidação de um espaço de produção de comunicação integrada 

pode ser uma contribuição bastante significativa para os cursos de Jornalismo e Comunicação 

Social – Publicidade e Propaganda à medida que sob a perspectiva pedagógica, o Espaço 

Bagagem vai propiciar aos estudantes experiências que os coloquem em contato com 

problemas sociais e mercadológicos da comunidade profissional em que estão inseridos.  

De tal modo, o Espaço Bagagem cumpre uma importante função integradora entre os 

dois cursos, alinhando as atividades ao que já acontece na realidade do mercado de trabalho, 

permitindo a experimentação. Do ponto de vista do projeto pedagógico do curso de 

Jornalismo, a agência experimental contribui para a reflexão e prática de novas alternativas em 

jornalismo e comunicação e, portanto, o desenvolvimento de habilidades e competências 

específicas de cada área do conhecimento envolvida.  

O Espaço Bagagem foi resultado de intensas discussões realizadas entre professores 

dos cursos de Jornalismo e Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e contou com a 

participação colegiada de estudantes dos dois cursos, de modo a promover a integração, o 

debate, a convergência de interesses e o alinhamento com as necessidades e expectativas dos 

discentes.   

3.4.13  Matriz Comunicação – Agência Júnior do curso de Comunicação Social  

Embora vinculada ao curso de Comunicação -Publicidade e Propaganda, a agência 

Junior Matriz também se configura como um espaço laboratorial para o curso de Jornalismo. 

Fundada em 8 de junho de 1999, a Matriz Comunicação é uma associação civil sem fins 

lucrativos, organizada e gerida por estudantes de graduação, que presta serviços e desenvolve 

projetos para empresas, entidades e sociedade em geral, nas suas áreas de atuação, sob a 

supervisão de educadores e de profissionais especializados. 

Como toda empresa júnior, a Matriz Comunicação tem por finalidade incluir os 

estudantes no mercado de trabalho antes da conclusão do curso, possibilitando a eles uma 

maior interação com as atividades desenvolvidas pelos profissionais da área e também uma 

maior capacitação para exercer a profissão, juntando sempre teoria e prática. 
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 Agência Júnior da Universidade Católica de Brasília, a Matriz atende semestralmente 

cerca de 30 estudantes do curso de Comunicação Social-Publicidade e Propaganda e do curso 

de Jornalismo. Ela representa uma grande oportunidade para os estudantes do curso, pois 

propicia vivência direta com as práticas e exigências do mercado de trabalho. O embasamento 

teórico-metodológico está presente na produção de cada peça ou campanha, em seu 

planejamento e realização, nas pesquisas, discussões, e avaliações permanentes, envolvendo 

os estudantes, os educadores e os clientes, além de profissionais da área.  Tal oportunidade de 

os estudantes trabalharem com casos reais, respondendo a demandas concretas e sendo 

avaliados pela produção de campanhas e peças publicitárias, dentre outros trabalhos.  

A atuação da Matriz não se restringe apenas à produção e experimentação de 

estudantes, mas também é um importante instrumento de captação de novos estudantes, 

conforme nossa experiência já demonstra. 

Para o estudante essa experimentação enriquece o currículo e também propicia a 

formação de multiplicadores, impactando diretamente nos componentes curriculares e na 

troca de experiência com os colegas em sala de aula. 

A Matriz Comunicação atua, no âmbito do Curso de Comunicação Social-Publicidade e 

Propaganda e do curso de Jornalismo, da Universidade Católica de Brasília e do mercado do 

Distrito Federal, na:  

 Alavancagem de novos negócios junto à sociedade do Distrito Federal, gerando 

inserção social e comunitária para a Universidade.  

 Colocação dos estudantes da UCB no mercado de trabalho em um prazo máximo de 

dois anos.  

 Desenvolvimento de projetos de pesquisa técnico-científica na área de Publicidade e 

Propaganda, por meio da realização de serviços comunitários e/ou sociais, com a 

participação de estudantes, de educadores e da comunidade.  

 

A Matriz Comunicação vem oferecendo produtos diferenciados para atenderem às 

demandas internas e externas – clientes externos à UCB: 

 Campanhas e peças publicitárias.  

 Assessoria e planejamento de comunicação e de marketing.  

 Estudos e pesquisas de mercado.  

 Divulgação e promoção de eventos.  

 Editoração e diagramação (livros, revistas, jornais, cadernos de comunicação, 

websites).  
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 Vídeos e filmes publicitários e institucionais. 

3.4.14   Laboratórios de Informática 

Os Laboratórios de Informática utilizados pelo Curso de Jornalismo estão situados nos 

Blocos K, M, L e Central. Esses espaços são ocupados por educadores e estudantes, assistidos 

por monitores do Centro de Informática – CEINF, na realização das seguintes atividades: 

- Componentes curriculares que têm 100% de atividades laboratoriais. 

- Componentes curriculares que têm parte de suas atividades desenvolvidas nesses 

laboratórios. 

- Suporte de informática – disponibilização do espaço, equipamentos e recursos 

tecnológicos para os estudantes elaborarem trabalhos referentes aos componentes 

curriculares cursados e a projetos acadêmicos. 

Além dos espaços listados acima, cabe ressaltar dois importantes projetos que 

constituíram o curso de Jornalismo ao longo da sua existência, originalmente descritos da 

seguinte maneira, em PPCs anteriores: 

3.4.15  Oficina de Produção de Notícias 

A OPN – Oficina de Produção de Notícias – compõe a rede de laboratórios do curso de 

Jornalismo do curso de Comunicação da Universidade Católica de Brasília (UCB). Criada em 

2000, por iniciativa de professores e estudantes, a OPN conta com estudantes do curso que se 

revezam anual ou semestralmente no trabalho, sob a coordenação de professores do curso. 

Ao longo de sua história, a OPN teve e tem diversos parceiros, como a Assessoria de 

Comunicação Social da UCB e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF).  

O projeto se realiza sob orientação de dois professores do quadro do Curso de 

Comunicação e envolvia estudantes matriculados no Curso de Comunicação Social, habilitação 

Jornalismo.  

O número de participantes é definido pelas estratégias de trabalho dos 

coordenadores. Selecionados por provas práticas, os estudantes se dividem entre monitores 

remunerados e não-remunerados.  

Eles aprendem a confeccionar pautas que vão gerar notícias e reportagens. Em 

parceria com o projeto Captura, produzem textos e imagens para o site e para os parceiros. 

Além disso, fazem coberturas de eventos no câmpus (simpósios, seminários, congressos) e 

produzem notícias e reportagens para divulgação no portal Pulsátil Online 
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(www.pulsatil.com.br), com acesso pela página do Curso de Comunicação Social da 

Universidade Católica de Brasília. Existe a possibilidade, ainda, dos estudantes de 

componentes curriculares regulares do Curso de Comunicação e aqueles atuantes em outros 

projetos a serem convidados a colaborar na OPN. 

A OPN prevê pelo menos um encontro presencial por semana, com um dos 

professores responsáveis pelo projeto. Já nas primeiras semanas de participação na oficina, é 

perceptível a compreensão do fazer jornalístico por parte dos monitores, desde a realização de 

entrevistas à edição completa do material. Com a experiência da oficina, que pode se estender 

por mais de um semestre, os estudantes passam a refletir com maturidade sobre o papel do 

jornalista na sociedade.  

A OPN pretende ser não apenas um espaço para a experimentação e aperfeiçoamento 

dos estudantes nas técnicas jornalísticas por meio da produção digital, mas também exercer 

algumas atividades que ambientem o estudante com determinadas práticas profissionais. 

Assim, de um lado, os estudantes se capacitam a transitar por linguagens, técnicas e propostas 

diversas do exercício jornalístico.  

De outro, se inteiram com rotinas que os aproximem das exigências do mercado 

jornalístico e preparem para a inserção nesse mesmo mercado, crescentemente marcado pela 

convergência de mídias, linguagens e ferramentas de produção de notícias; pela onipresença 

do digital nos processos produtivos e difusores dos fatos; pela exigência da rapidez aliada à 

qualidade. 

Diante desse panorama, a OPN busca instigar os estudantes a transitarem por texto, 

imagem, vídeo e outros formatos digitais. O foco jornalístico da OPN é, em grande escala, 

duplo: a Universidade e o que ocorre no câmpus; e a comunidade no entorno da UCB. 

Essa proposta tem como premissa uma permanente discussão sobre os princípios 

jornalísticos, sobre ética e responsabilidade social – especialmente no que diz respeito à 

responsabilidade da Universidade com a comunidade. Pensar a OPN como esse fórum de 

discussão permite que a formação dos estudantes não seja apenas técnica e profissional, mas 

que tenha um valor agregado que desperte/amplie em cada um deles o compromisso social.  

Assim, atuando no jornalismo, os estudantes também pensam o jornalismo, 

interferem, interpelam, questionam, modificam os modos de produção atuais dominantes, 

desde os valores-notícia tradicionais até decisões éticas, passando pela objetividade, pela 

isenção e pelo compromisso com a informação atrelada à cidadania e à democracia. Ao pensar 



 
  

63 
 

o jornalismo, cada um deles repensa, também, o papel do jornalista na sociedade: suas 

responsabilidades, funções, lealdades. 
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1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Definição 

O projeto experimental é um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) realizado sob a supervisão 

e acompanhamento de um professor-orientador. Em casos especiais, o estudante poderá 

solicitar ajuda de outro professor-colaborador28, porém, para isso, deverá obter a aprovação 

do orientador e contar com tempo disponível do colaborador.  

O Projeto Experimental, via de regra, deve ser desenvolvido individualmente. Trabalhos que 

necessitem envolvimento de uma dupla deverão obter a aprovação do orientador e da 

coordenação de projetos experimentais. A aprovação para realização de trabalho em dupla 

está associada à metodologia estabelecida no projeto desenvolvido no componente curricular 

de Laboratório de Projetos e só se confirmará se estiverem claros os envolvimentos de cada 

um dos integrantes da dupla. A aprovação ou não do trabalho em dupla será decidida em 

combinação entre os professores de Laboratório de Projetos em Comunicação, o futuro 

orientador e a Coordenação de Projetos Experimentais. 

O estudante poderá optar por uma das modalidades de projeto experimental listadas a seguir, 

dependendo da proposta de reflexão ou do tipo de produto29: 

1. Monografia 

A monografia é uma modalidade de trabalho científico, um estudo por escrito de um único 

tema (etimologicamente deriva de monos, um só, e graphein, escrever), realizado por meio de 

um levantamento bibliográfico e bem delimitado. A monografia completa deve ser composta 

de, no mínimo, 55 páginas. O objetivo principal da monografia é realizar, de forma pessoal, 

uma compreensão o mais próximo possível do assunto tratado. 

2. Artigo 

O artigo costuma ser um texto de 15 a 20 páginas, porém denso e resultado de muitas leituras 

e análises. Requer do estudante uma capacidade de leitura, compreensão, sistematização, 

crítica e conhecimento aprofundado das abordagens adotadas pelos autores citados. Não se 

trata de uma opinião sobre um assunto, mas de uma discussão a partir de princípios aceitos 

como científicos.  

                                                           
28 O professor-colaborador age em conformidade com o professor-orientador e não têm horas 

pagas para isso. Ver detalhes no item 1.4.1. 
29 Veja detalhes sobre modalidades no item 7, deste manual. 
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3. Produto acompanhado de Memorial 

Qualquer que seja sua modalidade, o trabalho de conclusão de curso, feito no âmbito do 

componente curricular Projeto Experimental, caracteriza-se pela experimentação, consistência 

técnica e teórica, ousadia e criatividade. Professores e estudantes, envolvidos em um projeto, 

trabalham não só com conhecimentos e competências adquiridas, mas também com pesquisa 

e inovação. Nesse sentido e por ser desenvolvido como componente curricular acadêmico, o 

processo de realização do projeto conta tanto quanto seu resultado e as lições que suscita. É 

sob a perspectiva da geração de conhecimento, para o estudante e para a área da 

Comunicação, que o projeto experimental é concebido, realizado e avaliado. Cabe ao 

orientador conduzir o componente curricular a seu modo, com total autonomia de articulação, 

planejamento e problematização do trabalho em foco. Ao estudante cabe, por sua vez, discutir 

abertamente, com seu orientador, dificuldades, descobertas, conceitos, decisões, soluções e 

pormenores surgidos no transcurso do projeto. O estudante é o construtor do projeto 

experimental e é ele o principal responsável por levar a cabo seu planejamento, nos prazos 

estabelecidos. 

1.2  Categorias de produtos 

Os produtos acompanhados de memória devem se encaixar em uma das categorias abaixo. 

Entende-se que as categorias estabelecem uma harmonia entre os trabalhos propostos e 

aproximam os PE das linhas de pesquisa dos professores. Antes de escolher o produto e o 

orientador, o estudante deve se certificar que ambos sejam compatíveis para as linhas de 

pesquisa que o orientador segue. São categorias de produtos das habilitações do Curso de 

Comunicação Social da UCB: 

1 Jornalismo 

- Jornal (impresso) 

- Revista (impresso) 

- Livro ou Livro reportagem (impresso) 

- Programa de Televisão (eletrônico) 

- Programa de rádio (eletrônico) 

- Blog/Site (Digital) 
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2 Publicidade e Propaganda 

- Campanha Publicitária focada em 

a) mídia impressa ou 

b) mídia digital 

 

3 Comum às duas habilitações 

- Fotografia 

- Documentário em Vídeo 

1.3 Sobre o componente curricular 

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Comunicação Social (2009), 

estudantes, professores e Direção estão sujeitos aos seguintes termos e dinâmica: 

O Curso de Comunicação Social apresenta a disciplina Projetos 
Experimentais nas habilitações Jornalismo e Publicidade, nos 2 semestres 
finais do curso, cada uma com 2 créditos, com o objetivo de permitir ao 
estudante produzir trabalhos relacionados com as disciplinas do curso e com 
as áreas de atuação para as quais estas possam apontar, sob a orientação de 
um educador com titulação e/ou formação acadêmica pertinente para 
conduzir o processo. De acordo com a política institucional, o educador deve 
orientar 3 estudantes para compor 1 hora de orientação (Dinâmica do TCC 
e/ou estágio, item 6.4, PPC-2009). 

É importante observar também o que segue no item 1.4, quando trata da destinação de horas 

para os professores do curso. 

E, no que tange às formas de concretizar o trabalho final, bem como às diretrizes curriculares 

do curso, o documento assinala: 

A realização do projeto final, em forma de artigo científico ou de diversas 
modalidades de produção – filmes, vídeos institucionais, campanhas, 
reportagens, etc. –, permite ao estudante sistematizar diferentes 
habilidades e competências adquiridas ou desenvolvidas durante o curso. 
Além do mais, possibilita desenvolver um produto que pode: servir como 
cartão de visita para atuação no mercado; contribuir para o 
desenvolvimento de uma Organização Não Governamental (ONG), 
beneficente ou com outros fins sociais; ou funcionar como trabalho ou 
exercício para outras etapas de formação acadêmica. Nisso se verifica o 
curso atendendo às Diretrizes Curriculares para a área de Comunicação 
Social, no que diz respeito à formação profissional do estudante; e ao PPI 
(Projeto Pedagógico Institucional), no sentido de valorizar a pesquisa e a 
extensão, de acordo também com a missão da Católica. Além do mais, a 
relevância e a implantação ou publicação de produtos dos TCCs dos 
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estudantes são de grande importância para a imagem da Instituição e a 
integração entre ela e a sociedade (Dinâmica do TCC e/ou estágio, item 6.4, 
PPC-2009). 

1.4 Objetivos do Projeto Experimental 

Projeto Experimental, também intitulado Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), tem por 

finalidade proporcionar ao estudante a realização de um trabalho de pesquisa ou de revisão 

bibliográfica em áreas de competência da Comunicação Social, de modo a aprofundar e aplicar 

conhecimentos do Jornalismo e/ou da Publicidade e Propaganda adquiridos ao longo de sua 

formação. Permite ao estudante do curso realizar pesquisa científica integrada a projetos de 

iniciação científica ou de extensão da UCB, bem como de relevância profissional. 

1.5 Destinação de horas para professor 

O PPC de 2009 prescreve: “a política institucional, o educador deve orientar 3 estudantes para 

compor 1 hora de orientação”. Os documentos30 que chegam até essa coordenação indicam a 

seguinte forma para o cálculo das horas de orientação:  de 1 a 5 orientandos = 1h; de 6 a 8 

orientados = 2h; de 9 a 11 orientados = 3h e assim por diante. Esse cálculo e os devidos 

encaminhamentos acontecem diretamente entre a Direção do curso e o RH, sob a orientação 

da Pró-Reitoria Acadêmica (UADE).  

No início de cada semestre, o coordenador de Projetos Experimentais passa ao diretor do 

curso o número de horas destinadas à orientação, referente a cada professor, em documento 

próprio, no qual o educador disponibiliza seu tempo e formaliza o Termo de Aceite para 

orientação, conforme anexo.  

1.5.1  Professor-Colaborador 

O curso não adota o papel de coorientador para acompanhamento do componente curricular, 

porém, abre a possibilidade de professores ajudarem o estudante na realização de tarefas 

específicas do Projeto, no papel de colaborador. São entendidas como tarefas específicas 

aquelas abordadas entre o orientador e o orientando para que o projeto seja finalizado de 

forma mais profissional e acadêmica. Sendo assim, o colaborador, seja ele professor ou outro 

profissional engajado na execução do projeto, não deverá aparecer nas capas dos trabalhos, 

mas sim em partes destinadas aos agradecimentos e ou fichas técnicas. O espaço da capa 

                                                           
30 Conforme e-mail enviado por Sthephany Aguiar Eufrásio (em Nome da UADE) ao assessor do 

curso Roberto Resende Moreira e repassado a essa coordenação, em 8 de setembro de 2014. 
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segue orientação do manual da Biblioteca da UCB. O colaborador não terá horas destinadas 

para realizar a ajuda, que será voluntária. 

2 ORIENTAÇÃO 

2.1 Frequência às orientações 

A orientação é semanal e dura de 30 a 45 minutos e/ou em outra duração e periodicidade 

estabelecidas de comum acordo entre o orientador e o orientando e o coordenador de PE, 

desde que não se comprometa a qualidade do acompanhamento que deve ser ofertado ao 

orientando. Durante esse tempo, orientador e orientando estabelecem plano de trabalho e os 

prazos para cumpri-los, bem como ficam atentos aos prazos gerais do componente curricular, 

informados pela Coordenação de Projetos Experimentais. Sobre as faltas ou ausências às 

orientações, em termos de regra, vale o mesmo limite de faltas vigente para os demais 

componentes curriculares presenciais (25%). O orientador deve comunicar à Coordenação os 

casos de faltas excessivas e injustificadas de seus orientandos. Fica a cargo da Coordenação, 

tomar as providências que julgue necessárias, procurar saber o porquê do desinteresse, 

estimular a retomada comprometida dos trabalhos ou, se for o caso, formalizar a reprovação 

do estudante por abandono do componente curricular.  

2.2 Reprovação 

O estudante pode ser reprovado no componente curricular por falta/ausência às orientações. 

O Critério para essa reprovação é o mesmo adotado em toda a Universidade, exige 75% de 

comparecimento junto às orientações. 

Em caso de reprovação por nota, o estudante, se julgar não ter obtido nota justa, pode 

solicitar revisão de menção, conforme prevê o regimento da UCB. Se deferida, o orientador, 

em combinação com o coordenador de TCC, marca nova banca, dentro do prazo estipulado 

pela secretaria acadêmica e o estudante poderá apresentar novamente o seu TCC. Nesse caso, 

o estudante não pode alterar o seu TCC em nenhuma hipótese, sendo a avaliação feita sobre o 

material entregue nos prazos marcados. 

Nos casos em que o estudante for reprovado e a Banca julgar que são necessários ajustes, ele 

só poderá apresentar em nova Banca se matriculado em semestre posterior e devidamente 

acompanhado por um orientador.  
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2.3 Escolha do orientador 

A escolha do orientador inicia no componente curricular de Laboratório de Projetos em 

Comunicação. Os professores do componente curricular fazem com que cada estudante 

registre na folha de rosto de seus projetos a sugestão de três nomes de possíveis orientadores, 

em ordem de preferência. Paralelamente, o estudante é convidado a procurar pelos 

professores que têm proximidade com o tema escolhido em Laboratório e conversar com eles. 

Durante a conversa, estudante e professor podem prever a possível orientação para o 

semestre seguinte. 

Ao final do componente curricular de Laboratório de Projetos em Comunicação, o estudante 

irá registrar na folha de rosto de seu trabalho a indicação de possíveis orientadores em uma 

das seguintes formas: Orientadores sugeridos: (nome completo de três professores) ou 

Orientador escolhido; (Nome completo do professor com o qual já houve um acordo entre 

estudante e professor). 

A FORMALIZAÇÃO do orientador se dá por meio do Termo de Aceite, devidamente preenchido 

e assinado por ambas as partes. O Termo de Aceite deve ser entregue na secretaria até a 

primeira semana do início das aulas de cada semestre, para que possam ser feitos os devidos 

registros. 

A cada semestre, se o estudante renovar a matrícula em Projeto Experimental I ou II, deverá 

também renovar seu Termo de Aceite, sendo com o mesmo orientador ou com um novo 

orientador. Ele preencherá nova ficha, colherá assinatura e entregará na secretaria. 

2.4  Mudança de orientador 

O estudante que quiser mudar de orientador, depois de já ter iniciado os trabalhos e assinado 

o Termo de Aceite, deve conversar inicialmente sobre isso com o orientador e assinalar os 

motivos da mudança. Antes de partir à procura de um novo orientador, o estudante deverá 

conversar com o coordenador de projetos experimentais para que, juntos, consigam uma 

solução que pode levar a um novo orientador ou a permanência com o mesmo orientador. É 

importante que não se tome nenhuma decisão unilateral, para evitar o prejuízo do estudante 

ou sobrecargas de professores. A anuência e formalização de possível nova orientação é feita 

junto ao coordenador e se faz por meio de novo Termo de Aceite, conforme anexo. 
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2.5  Duração do Projeto Experimental 

O Projeto Experimental é feito no período de dois semestres letivos, em duas etapas: Projeto 

Experimental I e Projeto experimental II. Não há a possibilidade de se prolongar os períodos, 

para mais tempo, além do calendário acadêmico. Cada um dos períodos é concluído com uma 

Banca. O Projeto Experimental I é concluído com a Banca de Qualificação e o Projeto 

Experimental II é concluído com a Banca Final. 

O estudante que não conseguir apresentar seu trabalho ao final do período de um semestre 

letivo fica reprovado no componente curricular e deve se matricular novamente no semestre 

seguinte, a fim de terminar e apresentar seu projeto. Todas as Bancas são registradas em Ata 

própria, conforme anexos. 

Para os casos de quebra de pré-requisito, em que o estudante estiver matriculado em Projeto 

Experimental I e Projeto experimental II, no mesmo semestre, o orientador deverá marcar a 

Banca de Qualificação no meio do semestre - conforme calendário divulgado pela Direção do 

curso - e a Banca final no período estipulado e, também, proceder com todos os trâmites de 

avaliação. A mesma dinâmica deve ser adotada para estudantes que mudam de projeto de um 

semestre para outro – de PE II para PE II –,   tendo que realizar tudo em Projeto Experimental 

II. 

2.6 Realização do Projeto Experimental em dupla 

Conforme as disposições gerais, a realização de trabalhos em dupla é uma exceção e, como tal, 

os interessados devem solicitar autorização da Coordenação e do orientador. Os critérios para 

realizar trabalho em dupla estão associados à metodologia adotada no Projeto e à 

complexidade do assunto e/ou do produto, em que deve aparecer claramente o cronograma 

de atividades e as responsabilidades de cada um dos integrantes, de modo a justificar o 

trabalho da dupla. 

 

2.7 Quebra de Pré-Requisito 

Realização de Projeto Experimental I e II concomitantes  - A solicitação de quebra de pré-

requisito se dá no prazo do calendário acadêmico e para ser aceito obedece aos seguintes 

critérios:  a) ser formando no semestre da solicitação; b) estar com o histórico escolar em dia 

na questão de notas e reprovações – apresentar notas acima da média 7,0 e o mínimo de 
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reprovações; c) ter uma declaração formal do orientador, na qual conste que o projeto 

apresentado pelo estudante pode ser executado em um semestre, considerando as 

habilidades e preparação do estudante; d) o solicitante não pode ter sido reprovado em  PE 

por abandono ou desistência, nos semestres anteriores. Para que haja a aprovação da quebra, 

todos os critérios devem ser atendidos. 

O Termo de Aceite assinado por um professor não indica que o futuro orientador está de 

acordo com a quebra de pré-requisito. A concordância do futuro orientador para quebra de 

pré-requisito deve ser encaminhada formalmente à secretaria em formulário próprio de Termo 

de Concordância de Quebra, conforme anexo. 

 3  BANCAS 

A Banca é um instrumento necessário para avaliar o desempenho do estudante e é composta 

pelo orientador e mais dois avaliadores conhecedores do tema ou área em que o estudante se 

propôs a pesquisar. É por meio da Banca que estudante e professores certificam a 

metodologia e o produto apresentado como forma de Projeto Experimental. 

3.1 Condução da Banca 

A sequência de abertura e encerramento das Bancas obedecerá ao seguinte protocolo: 

1. Orientador abre os trabalhos apresentando os avaliadores, o orientando, o tema 

proposto para a apresentação e informa que o orientando tem de 15 a 20 minutos 

para apresentar o seu Projeto Experimental. 

2. O orientando apresenta seu trabalho com auxílio de PPT e/ou outro recurso 

audiovisual. Quando seu produto for um vídeo, esse deve ser apresentado dentro do 

tempo máximo de 20 minutos. 

3. Após apresentação do orientando, o orientador passa a palavra para um dos 

avaliadores, que terá 20 minutos para expor suas considerações sobre o trabalho. Em 

seguida, o orientando responde ou dialoga sobre questões levantadas pelo avaliador. 

4. O mesmo se repete para cada um dos avaliadores. Obs.: pode-se optar também pelo 

pronunciamento dos dois avaliadores e após a arguição, o pronunciamento do 

estudante.  

5. Para encerrar as arguições, o orientador agradece a contribuição dos avaliadores e, se 

necessário, salienta algum ponto apresentado pelo orientando ou pelos avaliadores 

que julga pertinentes de complementação e/ou compreensão dos presentes, 

podendo, ainda, abordar outras questões que julgue adequadas. 

a. BANCA FINAL - O orientador pede ao orientado e a todos os demais 

assistentes que se retirem. 
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b. BANCA FINAL - O orientador conduz os avaliadores para realizarem seus 

pareceres sobre o Projeto Experimental na totalidade ou nas partes – serve-se 

dos itens da Ata para isso. Ao final, todos devem dar suas notas e a média será 

registrada em ata. 

c. BANCA FINAL - O orientando e assistentes são convidados a retornar à sala e o 

orientador anuncia a nota dada pela Banca. 

6. O orientador agradece a presença de todos e encerra a Banca. 

a. BANCA DE QUALIFICAÇÃO – depois de encerrada a Banca, o orientador atribui 

a nota ao orientando. A Banca não atribui nota, embora o orientador possa 

consultar seus integrantes, caso julgue necessário. 

7. O orientador entrega a ata na secretaria do curso, com todos os dados preenchidos, a 

nota e as devidas assinaturas dos avaliadores. 

3.2 Como o estudante se prepara para a Banca 

As apresentações das Bancas têm duração de 20 minutos. Para esse tempo, o estudante 

prepara uma apresentação com o objetivo de clarear ou acrescentar elementos que venham a 

ajudar na compreensão do trabalho já entregue à Banca. Normalmente isso é feito por meio 

de algumas lâminas de PowerPoint. O estudante deve lembrar que, o que fica registrado no 

curso é o trabalho elaborado. A apresentação é uma parte secundária que demonstra o 

domínio do estudante sobre o assunto já entregue à Banca. Por isso, o trabalho precisa estar 

na mão dos avaliadores com uma semana de antecedência.  

Obs.: Sem a entrega do trabalho escrito e impresso com esse prazo, não será feita a marcação 

de Banca. Deve ser utilizada ficha própria para marcação de Banca. 

Tópicos que precisam ser levados em consideração na elaboração da apresentação: 

- Introduzir o assunto (BANCA DE QUALIFICAÇÃO E FINAL). 

- Ressaltar os principais objetivos e a metodologia utilizada (BANCA DE QUALIFICAÇÃO E 

FINAL). 

- Destacar a relevância social e acadêmica do trabalho (BANCA DE QUALIFICAÇÃO E 

FINAL). 

- Ressaltar alguns aspectos que julga mais relevantes da sua pesquisa teoria e prática 

(BANCA DE QUALIFICAÇÃO E FINAL). 

- Quando apresentar um produto, os avaliadores já devem ter lido ou visto o produto. 

Por isso a apresentação não deve ser demorada e enfadonha. O público-alvo da 

apresentação são os avaliadores e não a plateia ou convidados – caso se faça presente 

(BANCA DE FINAL). 
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- Concluir apontando os principais aprendizados obtidos ou como pretende dar 

continuidade ao tema estudado a partir da realização do Projeto Experimental (BANCA 

DE QUALIFICAÇÃO E FINAL). 

- Encerrar agradecendo a presença dos avaliadores e aguardar as coordenadas do 

orientador (procurar uma posição confortável com material de anotação para ouvir 

cada um dos pareceres dos avaliadores)  

- Responder e/ou dialogar com o avaliador após as arguições trazidas por cada um deles 

e na ordem estabelecida pelo orientador. 

 

3.3 Banca de Qualificação 

Ao final da primeira etapa, contemplada no componente curricular Projeto Experimental I, 

passa-se por uma Banca de Qualificação, pública, composta por um ou dois professores, além 

do orientador. Nela, o estudante apresenta sucintamente o estado da arte de seu projeto. O 

tempo estimado da apresentação é de 20min. Essa Banca tem o propósito de comentar o que 

já foi feito e sugerir alterações, autores ou reforços metodológicos ao estudante. Para essa 

Banca é aconselhável que o estudante tenha 50% de seu trabalho concluído, prioritariamente 

de base teórica e documental. Sugestão do que se refere a 50% do trabalho se encontra abaixo 

e na descrição das modalidades de TCCs. 

Trata-se de uma Banca mais colaborativa do que de avaliação. A nota do estudante é dada 

exclusivamente pelo professor-orientador. Na qualificação não se apresenta o trabalho final, 

mas sim, o grau de desenvolvimento (ou estado da arte) desse trabalho – aquilo que já foi 

feito, aquilo que ainda está por fazer, dúvidas, os croquis de um projeto gráfico, o roteiro de 

um vídeo, o protótipo de uma revista, as partes de um artigo, o desenho estrutural de uma 

monografia, a introdução do problema, alguns desdobramentos, a primeira parte do 

memorial. Enfim, espera-se um texto simples, claro e rico, que permita aos professores da 

Banca ajudar na construção do projeto. 

O orientador conduz a Banca, atribui a nota, preenche a ata específica (disponível no anexo) e, 

ao final, todos os membros da Banca assinam. A ata deve ser entregue pelo orientador na 

secretaria do curso logo após a defesa. 

Para os estudantes que optarem por um projeto voltado a um produto, valem as mesmas 

orientações acima. Não serão aceitos trabalhos mínimos que não mostrem pesquisa, 

referências bibliográficas e avanços em relação àqueles elaborados no componente curricular 

de Laboratório de Projetos em Comunicação. 
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A plateia presente não tem direito de fazer perguntas ao estudante e nem aos professores da 

Banca. Porém, a presença de colegas do curso é importantíssima para a preparação de 

estudantes que ainda passarão pelo processo, bom como para criar uma cultura de 

compartilhamento e apreciação dos resultados obtidos em Projeto Experimental. 

 

3.3.1  O que deve estar pronto para a Qualificação – Corresponde a 50% 

 

Artigo: Tema, justificativa da escolha e explicação da pertinência do tema ao contexto da 

comunicação e da habilitação específica; problematização, referencial teórico, 

metodologia (indicação e descrição); cronograma detalhado dos passos da pesquisa até 

a finalização da análise e da discussão de resultados, descrição da metodologia adotada. 

Monografia: definição do objeto de estudo, justificativa da escolha; problema de pesquisa; 

explicação da pertinência do tema ao contexto da comunicação e da habilitação 

específica; proposta de referencial teórico e sumário comentado (listagem dos capítulos) 

primeiro capítulo escrito; proposta de sinopse dos capítulos previstos. 

Produto: Memorial com definição do produto, justificativa da escolha e explicação da 

pregnância do tema/produto ao contexto da comunicação e da habilitação específica; 

memorial descritivo com planificação completa da construção do produto, incluindo 

cronograma de tarefas e previsão de custos. Apresentar uma prévia do produto, 

incluindo sinopse das partes/seções ou parte do conteúdo. Espera-se que a parte teórica 

referente ao produto esteja toda escrita e pronta para ser apresentada. 

3.4  Banca Final - Apresentação e defesa 

Ao concluir a segunda etapa, no componente curricular Projeto Experimental II, o estudante 

apresenta seu trabalho a uma Banca composta por dois ou, no máximo, três membros, além 

do orientador. Esses avaliadores são professores da casa e até um convidado externo, não 

necessariamente professor, mas que tenha atuação profissional de valor reconhecido na área 

afeta o trabalho desenvolvido. 

A apresentação é aberta ao público. Portanto, a porta da sala de aula ou do auditório deve ser 

mantida aberta. Cabe ao orientador conduzir a sessão, abrindo os trabalhos, passando a 

palavra, sinalizando o limite de tempo das falas e pontuando o que julgar conveniente. O 
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estudante tem até 20 minutos para apresentar seu projeto e os membros da Banca têm 

também até 20 minutos, cada um, para comentar e arguir. Para evitar atrasos em cadeia, 

pede-se que esses limites de tempo sejam respeitados. O estudante, então, responde ou 

complementa o que for necessário. A plateia presente não tem direito de fazer perguntas ao 

estudante e nem aos professores da Banca. Ao fim, pede-se que o estudante e a plateia se 

retirem para que a Banca delibere sobre a nota a ser atribuída ao trabalho e/ou os ajustes 

necessários para que a nota se efetive e o trabalho possa ser catalogado. 

Isso feito, chama-se de volta o estudante para que a nota lhe seja comunicada. Todos – 

membros da Banca – assinam a ata de defesa (disponível em anexo), que deve ser entregue 

pelo orientador na secretaria do curso, logo após a Banca. 

3.5 Convidados para a Banca - Avaliadores 

Os avaliadores para compor a Banca são escolhidos de comum acordo entre o orientador e o 

orientando. Aconselha-se que a Banca seja composta com a maioria de seus avaliadores 

advindos do quadro de professores do curso. Os convidados externos devem ser 

prioritariamente professores. Em caso de Produto, pode ser convidado um profissional do 

mercado. 

Os avaliadores, professores da casa, não têm um limite de Bancas as quais podem participar. O 

critério da quantidade de Bancas a participar é estabelecido pelo próprio convidado, que sabe 

de seu horário e limitações de tempo, para dar conta das leituras prévias (uma semana) dos 

trabalhos. 

Quantidade de avaliadores na Banca 

A Banca de Qualificação conta com o orientador e até dois convidados. Pode ser composta 

pelo orientador e mais um avaliador ou em casos de impossibilidade de participação in loco, o 

avaliador envia uma avaliação por escrito até a data da Banca. 

A Banca Final conta com o orientador e até três convidados. Ela também pode ser composta 

pelo orientador e mais dois avaliadores. 

3.6  Calendário das Bancas 

O calendário de Bancas é uma atividade que envolve os professores e a Direção do curso. A 

partir do segundo semestre de 2012, foi acordada a seguinte dinâmica para a marcação das 

Bancas: 
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- Todas as Bancas serão agendadas na secretaria do curso, dentro de um período estipulado 

que não ultrapasse três semanas antes do término das aulas. O instrumento para o 

agendamento é uma ficha própria (anexo). 

- A realização das Bancas seguirá a organização prevista no agendamento e ocorrerá na última 

semana de aulas, preservando um ou dois dias para lançamento das notas de Projeto 

Experimental. 

O colegiado de professores reunidos no dia 8 de fevereiro de 2013 decidiu que os trabalhos 

escritos devem ser entregues (depositados) na data do agendamento da Banca, ou seja, no 

período de, no mínimo, uma semana antes do início da semana das Bancas, entrega sema a 

qual o agendamento não será realizado. 

O Calendário básico dos Projetos Experimentais segue a seguinte ordem: 

Atividade Observação Data 

Início das 
orientações 

- Professores-orientadores recebem as 
indicações de Laboratório de Projetos. 
- Estudantes e orientadores estabelecem os 
primeiros contatos, formalizam aceites, 
realizam ajustes e estabelecem seus horários 
de encontros. 

Nas duas primeiras de 
aula 

Banca de 
Qualificação  
(Quebra) 

Somente para os estudantes que estão 
cursando PE I e PE II no mesmo semestre 

Na metade do semestre 

Limite para entrega 
dos PE I ou PE II e 
marcação de Banca 

Em 2013/1 iniciamos a modalidade de só 
poder agendar a Banca com o trabalho 
pronto. Ele deve ser entregue (depositado) 
na secretaria em 3 ou 4 vias, conforme o 
número de integrantes da Banca. Mediante 
o preenchimento de uma ficha (anexo). 

15 dias antes do último 
dia para o lançamento 

das notas 

Divulgação das 
Bancas em mural e 
na web 

Tempo para divulgar as Bancas e para os 
professores poderem ler os trabalhos. 

Uma semana antes de 
iniciar as Bancas 

Semana de Bancas 
dos PE I e PE II 

Realização das Bancas agendadas. Todos os 
estudantes do curso podem participar. 

Durante seis dias letivos 
antes do dia do 

lançamento das notas 

 

4 EMENTA DO COMPONENTE CURRICULAR  

O componente curricular de Projeto Experimental está dividido em dois semestres e atende à 

seguinte ementa: 

Ementa de Projeto Experimental I 
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Realização de pesquisas de campo, documental e bibliográfica. 

Formulação e articulação de conceitos. Apresentação de resultados conclusivos da 

primeira etapa do Projeto, em forma de texto. Exame público de qualificação. 

Ementa de Projeto Experimental II 

Sistematização, descrição e análise de dados. Finalização de projetos. Apresentação e 

defesa pública do produto final. 

5 ACERVO E/OU PUBLICAÇÃO DO PROJETO EXPERIMENTAL 

Os trabalhos que obtiverem aprovação da Banca devem ser entregues na secretaria em até 

uma semana de sua realização. São critérios para entrega do TCC:  

- Ter feito todas as correções e ajustes impostos na realização da Banca, encadernar no 

formato de brochura (sem espiral) e entregar uma cópia. 

- Entregar em mídia digital (CD ou DVD) a cópia de todo o trabalho – quando feito um produto, 

deve acompanhar o produto e o memorial. 

- Entregar o Termo de autorização para publicação digital. 

Após a entrega do material, ele será inserido no acervo do curso e uma cópia digital ficará 

disponível na Biblioteca para acesso online, se a autorização assinada for entregue à secretaria 

do curso. 

Obs.: O formato de vídeos não pode ser em VBO (formato de DVD), mas em Jpeg ou outro 

possível de ser publicado na internet. 

 

6 ATRIBUIÇÕES 

Durante todo o processo de elaboração e execução do Projeto Experimental de final de curso, 

espera-se que os envolvidos atendam às seguintes atribuições: 
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6.1 Do orientador 

O orientador é um professor devidamente contratado pela UCB atuando no Curso de 

Comunicação Social. Sua formação deve atender, no mínimo, ser mestrando na área de 

comunicação Social ou correlata. 

Mediante a assinatura do TERMO DE ACEITE, o orientador se dispõe a:  

a. Guiar o orientando na escolha do tema de desenvolvimento do TCC, apresentando os 

melhores caminhos e métodos para o desenvolvimento do trabalho.  

b. Construir um cronograma dos encontros previstos para o semestre, em comum acordo com 

o orientando, no primeiro encontro de orientação.  

c. Propiciar a troca de experiências e conhecimentos acerca da prática profissional, cuidando 

para que as atividades do TCC (I e II) sejam compatíveis com a área de formação do estudante.  

d. Acompanhar o desempenho dos orientandos, de modo a avaliar sua atuação nas atividades 

programadas.  

e. Organizar a Banca examinadora em comum acordo com o orientando e participar do 

processo avaliativo do TCC (I e II) dos seus orientandos, como membro da Banca, colaborando 

nas discussões e avaliação deles.  

f. Fazer a ata da defesa oral e entregar toda a documentação assinada para a Coordenação de 

TCC do curso.  

g. Realizar a avaliação dos orientandos conforme critérios estabelecidos no Plano de Ensino, 

por meio de uma avaliação crítica do desenvolvimento do trabalho, levando também em 

consideração seu interesse, habilidade e competência.  

h. Comunicar por escrito à Coordenação de Projeto Experimentais, a interrupção ou 

desligamento do orientando do trabalho ou qualquer eventualidade que impeça o bom 

andamento das atividades a ele relacionadas.  

i. Assessorar o orientando na construção do projeto, bem como na apresentação, avaliando 

criticamente o conteúdo e apontando sugestões para a melhoria e aperfeiçoamento do aluno.  

j. Verificar as correções na versão final do Projeto Experimental I e II antes que ele seja 

entregue para a Coordenação.  
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k. Orientar o estudante quanto à importância de submeter o projeto ao Comitê de Ética em 

Pesquisa, no caso de trabalhos que envolvam seres humanos.  

6.2 Do Estudante – orientando 

a. Identificar opções de orientador. 

b. Preencher e assinar junto com o orientador TERMO DE ACEITE e entregá-lo para a 

Coordenação de TCC no prazo de 15 dias do início do semestre letivo. 

c. Interagir com seu orientador no desenvolvimento do tema, apresentando suas ideias e 

aspirações e considerando as sugestões do orientador.  

d. Solicitar o auxílio do orientador, dentro de suas atribuições, para desenvolvimento de 

técnicas, metodologias ou quaisquer outros meios e conhecimentos necessários ao 

desenvolvimento do projeto.  

e. Discutir com o orientador os conteúdos do projeto (escrito e apresentação oral), acatando 

as sugestões que visem aperfeiçoá-lo  

f. Submeter o projeto de TCC I ao Comitê de Ética em Pesquisa, no caso de trabalhos que 

envolvam seres humanos.  

g. Tomar ciência, cumprir e fazer cumprir regulamentos, normas, instruções e rotinas em vigor 

na Instituição onde se desenvolvem as pesquisas do Projeto Experimental.  

h. Comparecer aos encontros e reuniões estabelecidos pelo orientador ou pelo coordenador 

de Projeto Experimentais.  

i. Cumprir com determinação e esmero as atividades designadas pelo orientador e pelo 

coordenador de Projeto Experimentais.  

j. Respeitar as atividades e os prazos previstos no cronograma de atividades do semestre.  

k. Entregar a versão final (ou parcial, em caso de PE I) do projeto corrigida dentro do prazo de 

uma semana antes da Banca, conforme calendário do semestre, para que os avaliadores 

possam ler e trazer contribuições à Banca. 

l. Comunicar por escrito à Coordenação de Projeto Experimentais as dificuldades ou problemas 

relativos ao desenvolvimento dos trabalhos.  
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m. Produzir as versões finais (impressa e digital) até uma semana depois da realização da 

Banca, para depósito no Acervo de Projetos Experimentais e na Base de dados da Biblioteca 

Central da UCB. Obs.: Sem essa entrega o estudante não completa seu processo e não recebe 

o certificado, embora tenha sido aprovado em PE II. 

6.3 Do Coordenador de Projetos Experimentais 

a. Manter a lista de orientandos e orientadores atualizada, conforme registro no sistema de 

matrículas RM e informar aos professores e estudantes dos prazos, a lista de orientandos.  

b. Planejar, acompanhar e avaliar as atividades acadêmicas do TCC I e do TCC II, conforme o 

projeto pedagógico do curso e os Planos de Ensino dos componentes curriculares.  

c. Disponibilizar e encaminhar o termo de aceite para orientadores e orientandos, procurando 

eliminar pendências na entrega dessa documentação. 

d. Disponibilizar aos orientadores, a documentação referente ao cumprimento do componente 

curricular de Projeto Experimental. 

e. Realizar reuniões periódicas com os orientadores e/ou mantê-los informados sobre 

normalizações e orientações do componente curricular. 

f. Fazer os encaminhamentos ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) e ao Colegiado do curso 

relativos às sanções disciplinares que por ventura venham a correr durante o desenvolvimento 

desses componentes curriculares.  

g. Providenciar os processos avaliativos, emitir os formulários de avaliação e certificados de 

atuação dos avaliadores, reservar salas e divulgar as defesas dos Projeto Experimentais.  

h. Atribuir nota e constatar frequência do estudante nos componentes curriculares e lançá-los 

no sistema.  

i. Julgar os processos de pedido de aproveitamento de componente curricular e providenciar 

todos os procedimentos necessários à consecução dessa solicitação. 

j. Tabular as horas de cada um dos professores dedicadas à orientação e passá-las à Direção 

em formulário próprio. 

k. Distribuir os projetos no início do semestre para os professores com horários disponíveis 

para orientação. 
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l. Colaborar com os professores de laboratório de Projetos em Comunicação, para que os 

projetos sejam avaliados pelos professores escolhidos pelos estudantes. 

6.4 Da Direção do Curso 

a. Lançar horas destinadas à orientação para os professores com Termo de Aceite assinados 

por eles mesmos e seus orientandos. 

b. Acompanhar as matrículas de estudantes em Projeto Experimental, bem como a distribuição 

nas turmas e horários apropriados. 

c. Abrir espaços em reuniões do colegiado para informes e combinações da Coordenação com 

todos os professores. 

7 MODALIDADES DE PROJETOS EXPERIMENTAIS 

As modalidades de Trabalhos de Conclusão de Curso, ou Projetos Experimentais, dividem-se 

basicamente em monografias, ensaios ou artigos e produtos acompanhados de memorial.  

Na parte que segue, procura-se descrever os elementos mínimos que devem compor cada 

uma das propostas de Projetos Experimentais. É importante lembrar que são critérios básicos 

que ajudarão a orientar professores e estudantes na composição dos trabalhos, bem como na 

hora de sua avaliação. Criatividade, inovação e foco científico devem ser preservados sem, no 

entanto, descuidar dos princípios básicos de um trabalho científico de conclusão de curso. 

Atenção:  

 O SIBI-UCB (Sistema de Biblioteca) pode ser contatado para dirimir dúvidas com 

relação a referências de fontes, tanto por meio da página do setor no Portal da UCB, 

quanto por atendimento presencial. 

 O atendimento às normas de referências e citação é parte integrante dos critérios de 

avaliação de todas as modalidades de trabalho em PE I e PE II. 

7.1 Monografia 

Elementos pré-textuais 

Os elementos pré-textuais que devem fazer parte da monografia e de todos os memoriais que 

acompanham produtos, são: 
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- Capa; Folha de Rosto; Folha de Aprovação; Dedicatória; Agradecimento; Resumo; Abstract; 

Listas (Ilustrações, tabelas, Quadros); Sumário. 

Elementos textuais da monografia 

Os elementos textuais são desenvolvidos de acordo com a orientação do professor e respeitam 

as seguintes partes: 

Introdução: composta pelo desdobramento da definição do objeto de estudo; justificativa da 

escolha; problema de pesquisa; explicação da pertinência do tema ao contexto da 

comunicação e da habilitação específica; proposta de referencial teórico  

Desenvolvimento: composto pelas partes da pesquisa, especialmente o referencial teórico e 

detalhamento da pesquisa. 

Conclusão: de forma objetiva, ressalta as principais descobertas do trabalho, as contribuições 

bibliográficas e uma análise crítica sobre o objeto de estudo. Aponta alguns tópicos que 

podem ser mais aprofundados em trabalhos posteriores. 

Elementos Pós-textuais 

Os elementos pós-textuais também acompanham os memoriais e são compostos por: 

- Referências: devem ser listadas todas as fontes de pesquisa, inclusive as não bibliográficas, 

tais como vídeos, arquivos de áudio, entrevistas ao vivo, imagens, etc., sejam elas impressas, 

eletrônicas ou digitais, conforme as normas da ABNT. 

- Anexos e apêndices (sempre que o trabalho exigir). Anexos e apêndices estão fora da 

contagem mínima de 55 páginas que devem compor a monografia. 

7.2  Artigo 

O artigo científico é apresentado como Projeto Experimental e segue as Normas para 

apresentação de trabalho da Biblioteca da UCB. Conforme a parte introdutória deste manual, o 

artigo ou ensaio costumam ser textos de 15 a 20 páginas, porém densos e resultados de 

muitas leituras e análises. Requer do estudante uma capacidade de leitura, compreensão, 

crítica e conhecimento aprofundado das abordagens adotadas pelos autores citados. Não se 

trata de uma opinião sobre um assunto, mas a discussão a partir de princípios aceitos como 

científicos.  
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As principais partes que compõem um artigo são: 

- Introdução; material e métodos utilizados; resultados obtidos; análise e discussão de 

resultados e conclusões. 

7.3 Produto acompanhado de Memorial 

Conforme assinalado no início deste manual, os produtos são classificados de acordo com 

categorias e devem ter uma sequência mínima para poder ser apresentado à Banca. 

7.3.1 Jornalismo 

Os trabalhos dos estudantes de Jornalismo devem se enquadrar em uma das categorias abaixo 

e respeitar o mínimo de elementos na sua composição: 

a)  Jornal (impresso) 

Memorial:  

- Elementos pré-textuais: (Seguem a mesma estrutura da Monografia).  

- Elementos textuais: devem ser compostos por, no mínimo, 35 mil caracteres divididos em 

reflexão teórica, que fundamente a escolha do jornal e reflita sobre a respectiva temática a ser 

desenvolvida, subdividida em: introdução, objetivos, justificativa desenvolvimento e revisão 

bibliográfica. Além de planejamento da realização das reportagens, subdividido em: produção, 

pré-pauta, pauta e cronograma de trabalho. Deverá constar também o formato presumido, 

com número de páginas, tamanho e características gerais do projeto gráfico. 

- Elementos pós-textuais (Seguem a mesma estrutura da Monografia). 

Produto:  

- Publicação impressa, de cunho e temática jornalístico. O jornal deve ter, no mínimo, 12 

páginas, em formato tabloide ou maior. 

O jornal deve ser entregue diagramado e impresso em, no mínimo, três vias, uma para cada 

membro da Banca. 

 b)  Revista (impresso) 

Memorial: 
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- Elementos pré-textuais: (Seguem a mesma estrutura da Monografia).  

- Elementos textuais: composto por, no mínimo, 35 mil caracteres divididos em reflexão 

teórica, que fundamente a escolha da revista e reflita sobre a respectiva temática a ser 

desenvolvida, subdividida em: introdução, objetivos, justificativa desenvolvimento e revisão 

bibliográfica. Além de planejamento da realização das reportagens, subdividido em: produção, 

pré-pauta, pauta e cronograma de trabalho. Deverá constar também o formato presumido, 

com número de páginas, tamanho e características gerais do projeto gráfico. 

- Elementos pós-textuais (Seguem a mesma estrutura da Monografia). 

Produto:  

Publicação impressa, ilustrada, de cunho jornalístico e temático. A revista deve ter no mínimo 

24 páginas, em formato A4 ou maior. 

A revista deve ser entregue diagramada e impressa em, no mínimo, três vias, uma para cada 

membro da Banca. 

c) Livro ou Livro reportagem (impresso) 

Memorial: 

- Elementos pré-textuais: (Seguem a mesma estrutura da Monografia).  

- Elementos textuais: deve ter pelo menos 35 mil caracteres, composto por reflexão teórica, 

que fundamente a escolha de livro-reportagem e reflita sobre a respectiva temática a ser 

desenvolvida, subdividida em: introdução, objetivos, justificativa desenvolvimento e revisão 

bibliográfica. Deve haver também o planejamento da realização da reportagem, subdividido 

em: produção, pré- pauta, pauta e cronograma de trabalho. 

- Elementos pós-textuais (Seguem a mesma estrutura da Monografia). 

Produto:  

Gênero jornalístico em que o autor narra uma detalhada e extensa reportagem que não seria 

suportada pelas mídias convencionais do jornalismo, como jornais e revistas. 

A redação final e edição do material no suporte livro podem conter fotos e ilustrações. Os 

textos devem ser escritos em Fonte Time New Roman, corpo 12, espaçamento 1,5. O livro–

reportagem deverá ter, no mínimo, 85 mil caracteres (sem espaçamento). 
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O livro reportagem deve ser entregue diagramado e impresso em, no mínimo, três vias. 

d) Programa de Televisão (eletrônico) 

Memorial: 

- Elementos pré-textuais: (Seguem a mesma estrutura da Monografia).  

- Elementos textuais: composto por, no mínimo, 35 mil caracteres divididos em reflexão 

teórica, que fundamente a escolha do tema e reflita sobre a respectiva temática a ser 

desenvolvida, subdividida em: introdução, objetivos, justificativa desenvolvimento e revisão 

bibliográfica. Além de planejamento da realização do programa, subdividido em: produção, 

pauta, espelho e cronograma de trabalho. 

- Elementos pós-textuais (Seguem a mesma estrutura da Monografia). 

Produto:  

Programa jornalístico, temático, com duração de 30 minutos, incluindo: entrevista em estúdio, 

reportagens e notas cobertas. O programa de TV pode receber a colaboração de técnicos, mas 

a criação, o roteiro e a direção do programa devem ser necessariamente realizados pelo 

estudante. 

O programa de TV deve ser gravado em DVD em formato AVI e entregue em, no mínimo, três 

vias, uma para cada membro da Banca. 

e)  Programa de rádio (eletrônico) 

Memorial: 

- Elementos pré-textuais: (Seguem a mesma estrutura da Monografia).  

- Elementos textuais: composto por, no mínimo, 35 mil caracteres. Contendo reflexão teórica, 

que fundamente a escolha do tema e reflita sobre a respectiva temática a ser desenvolvida, 

subdividida em: introdução, objetivos, justificativa desenvolvimento e revisão bibliográfica. 

Planejamento da realização do programa, subdividido em: produção, pauta, roteiro e 

cronograma de trabalho. 

- Elementos pós-textuais (Seguem a mesma estrutura da Monografia). 

Produto:  
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Programa jornalístico, temático, com duração de 50 a 60 minutos, incluindo: debate ou 

entrevista em estúdio, enquete, reportagem. O programa de rádio pode receber a colaboração 

de técnicos, mas a criação, o roteiro e a direção do programa devem ser necessariamente 

realizados pelo estudante. 

O programa de Rádio deve ser gravado em CD no formato MP3 e entregue em, no mínimo, 

três vias, uma para cada membro da Banca. 

f) Blog/Site (Digital) 

Memorial: 

- Elementos pré-textuais: (Seguem a mesma estrutura da Monografia).  

- Elementos textuais: composto por, no mínimo, 35 mil caracteres e dividido em reflexão 

teórica, que fundamente a escolha do site e reflita sobre a respectiva temática a ser 

desenvolvida, subdividida em: introdução, objetivos, justificativa desenvolvimento e revisão 

bibliográfica. Planejamento da realização do site, subdividido em: produção, pauta, estrutura 

do site e cronograma de trabalho. Deverá constar também o número de páginas do site e 

características gerais do projeto gráfico. 

- Elementos pós-textuais (Seguem a mesma estrutura da Monografia). 

Produto:  

Site jornalístico, com no mínimo 15 páginas, temático, com desenvolvimento de conteúdo 

hipertextual e multimídia (texto, fotos, vídeos, infográfico, áudio). 

O Site ou Blog deve ser publicado na web e salvo em modo off-line em CD em, no mínimo, três 

vias, uma para cada membro da Banca. 

 

7.3.2  Publicidade e Propaganda 

Os trabalhos dos estudantes de Publicidade e Propaganda devem se enquadrar em uma das 

categorias abaixo e respeitar o mínimo de elementos na sua composição: 

a) Mídia Impressa 

Memorial: 
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- Elementos pré-textuais: (Seguem a mesma estrutura da Monografia).  

- Elementos textuais: I) Briefing completo; II) Definição do posicionamento estratégico da 

campanha (justificativa do enfoque escolhido para o tipo de produto ou serviço) com os 

objetivos de MKT e os objetivos de comunicação; III) Definição do calendário da campanha; IV) 

Conceito da campanha; V) Conceito criativo das peças; VI) Descrição e justificativa das peças 

escolhidas; VII) Apresentação das peças com justificativa das escolhas estéticas, de layout e de 

texto; VIII) Plano de mídia (justificativa dos meios, dos veículos e programação). Com planos de 

inserção (PIs). 

- Elementos pós-textuais (Seguem a mesma estrutura da Monografia). 

Produto:  

No mínimo dez peças publicitárias impressas montadas em pranchas pretas com overlay em 

formato menor ou igual ao A3 em, no mínimo, três vias, uma para cada membro da Banca. 

b) Mídia Digital 

Memorial: 

- Elementos pré-textuais: (Seguem a mesma estrutura da Monografia).  

- Elementos textuais: I) Briefing completo; II) Definição do posicionamento estratégico da 

campanha (justificativa do enfoque escolhido para o tipo de produto ou serviço) com os 

objetivos de MKT e os objetivos de comunicação; III) Definição do calendário da campanha; IV) 

Conceito da campanha; V) Conceito criativo das peças; VI) Descrição e justificativa das peças 

escolhidas; VII) Apresentação das peças com justificativa das escolhas estéticas, de layout e de 

texto; VIII) Plano de mídia (justificativa dos meios, dos veículos e programação). Com planos de 

inserção (PIs). 

- Elementos pós-textuais (Seguem a mesma estrutura da Monografia). 

Produtos:  

1- Website Institucional 

 Desenvolvimento de um website com, no mínimo, 15 páginas. Campanha de lançamento com 

cinco banners, dois e-mails marketing, marketing de busca (definição de palavras-chave) e 

campanha de links patrocinados (mínimo quinze palavras). 
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O Site deve ser publicado na web e salvo em modo off-line em CD em, no mínimo, três vias, 

uma para cada membro da Banca. 

2 - Website Promocional (HotSite) 

Desenvolvimento de um hotsite com, no mínimo, 5 páginas. Campanha auxiliar com 

instrumentos de internet colaborativa (Blog, Wikis, Compartilhamento de Vídeo e Imagem, 

Redes Sociais de Relacionamento, PodCast e Vídeocast e Mundos Virtuais e Games - no 

mínimo três de acordo com a necessidade da campanha); cinco banners, dois e-mails 

marketing, marketing de busca (definição de palavras-chave) e campanha de links 

patrocinados (mínimo quinze palavras). 

O Site deve ser publicado na web e salvo em modo off-line em CD em, no mínimo, três vias, 

uma para cada membro da Banca. 

a) Mídia Eletrônica 

Memorial: 

- Elementos pré-textuais: (Seguem a mesma estrutura da Monografia).  

- Elementos textuais: I) Briefing completo; II) Definição do posicionamento estratégico da 

campanha (justificativa do enfoque escolhido para o tipo de produto ou serviço) com os 

objetivos de MKT e os objetivos de comunicação; III) Definição do calendário da campanha; IV) 

Conceito da campanha; V) Conceito criativo das peças; VI) Descrição e justificativa das peças 

escolhidas; VII) Apresentação das peças com justificativa das escolhas estéticas, de layout e de 

texto; VIII) Plano de mídia (justificativa dos meios, dos veículos e programação). Com planos de 

inserção (PIs). 

- Elementos pós-textuais (Seguem a mesma estrutura da Monografia). 

Produto:  

Produção, gravação e edição de 2 VTs publicitários de 30”, 45” ou 60”, em AVI e 2 spots ou 

jingles de 15” ou 30” em MP3. Os VTs e Spots devem ser salvos em CD/DVD em. No mínimo, 

três vias, uma para cada membro da Banca. 
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7.3.3 Comum às duas habilitações 

As propostas de trabalho comuns às duas habilitações serão categorizadas conforme 

propostas e elementos abaixo descritos. Elas se concentram em Projetos Experimentais 

voltados essencialmente à fotografia ou documentário em vídeo. 

a) Fotografia 

1- Editorial fotojornalístico 

Memorial: 

- Elementos pré-textuais: (Seguem a mesma estrutura da Monografia).  

- Elementos textuais: composto de 35 mil caracteres e dividido em reflexão teórica 

(introdução, objetivos, justificativa, desenvolvimento e fundamentação teórica da escolha e 

relevância do tema e da abordagem fotojornalística), planejamento (descrição técnica da pré-

produção, produção – luz, lentes, mecanismos de controle da luz e do foco, composição visual) 

e pós-produção (tratamento de imagens com antes e depois). Todos ilustrados com making-

off. 

- Elementos pós-textuais (Seguem a mesma estrutura da Monografia). 

Produto:  

Editorial temático contendo no mínimo 20 fotos montado em álbum encadernado com 

lombada quadrada com projeto gráfico diferenciado e de criação livre que contenha capa, 

texto introdutório, créditos e as fotos impressas no tamanho igual ou menor que A3 e fotos 

salvas em DVD para serem entregues em, no mínimo, três vias, uma para cada membro da 

Banca. 

2- Catálogo Publicitário 

Memorial: 

- Elementos pré-textuais: (Seguem a mesma estrutura da Monografia).  

- Elementos textuais: composto de 40.000 caracteres e dividido em reflexão teórica 

(introdução, objetivos, justificativa, desenvolvimento e fundamentação teórica da escolha e 

relevância do tema e da abordagem publicitária), planejamento (descrição técnica da pré́-

produção, produção – luz, lentes, mecanismos de controle da luz e do foco, composição visual) 
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e pós-produção (tratamento de imagens com antes e depois). Todos ilustrados com making-

off. 

- Elementos pós-textuais (Seguem a mesma estrutura da Monografia). 

Produto:  

Catálogo temático em relação ao segmento e aos produtos escolhidos e conter, no mínimo, 20 

fotos. Deve ser entregue para a Banca (no ato do agendamento da Banca) o catálogo 

encadernado com lombada quadrada com projeto gráfico diferenciado e de criação livre que 

contenha capa, texto introdutório, créditos e as fotos impressas no tamanho igual ou menor 

que A3 e fotos salvas em DVD para serem em, no mínimo, três vias, uma para cada membro da 

Banca. 

b) Documentário em Vídeo 

Memorial: 

- Elementos pré-textuais: (Seguem a mesma estrutura da Monografia).  

- Elementos textuais: composto por no mínimo, 35 mil caracteres e dividido em Reflexão 

teórica (introdução, objetivos, justificativa, desenvolvimento e fundamentação teórica da 

escolha e relevância do tema), Planejamento (descrição técnica da pré-produção, argumento e 

roteiro, cronograma de produção, diário de produção e pós-produção - edição). Diário de 

produção e pós-produção ilustrados com making-off. 

- Elementos pós-textuais (Seguem a mesma estrutura da Monografia). 

Produto:  

Vídeo temático, de 15 a 30 minutos, com matriz de captação em formato digital, padrões 

comerciais e tecnologicamente atualizadas. Deve ser entregue em, no mínimo, três vias em um 

DVD com o vídeo em AVI, uma para cada membro da Banca. 

C) Plano de Comunicação, Marketing, Negócios ou Manual 

Memorial: 

- Elementos pré-textuais: (Seguem a mesma estrutura da Monografia).  

- Elementos textuais: composto por no mínimo, 35 mil caracteres e dividido em Reflexão 

teórica (introdução, objetivos, justificativa, desenvolvimento e fundamentação teórica da 



 
  

98 
 

escolha e relevância do tema), Planejamento (descrição técnica da pré-produção, 

planejamento estratégico e de marketing,  roteiro, cronograma de produção, diário de 

produção e pós-produção – edição, orçamento).  

- Elementos pós-textuais (Seguem a mesma estrutura da Monografia). 

Produto:  

Plano impresso e encadernado com lombada, em tamanho 14cm x 21cm (livro) contendo 

todos os elementos catalográficos (conforme orientações da Biblioteca Central). O produto 

escrito deve acompanhar o memorial. Dependendo da complexidade da impressão o 

orientador pode dispensar a impressão do produto separado do memorial, contemplando 

volume único. Deve ser entregue em, no mínimo, três vias impressas, uma para cada membro 

da Banca. 
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5 ANEXOS 

5.1 1 Formulário de Concordância à quebra de pré-requisito 

 

Pró-Reitoria	de	Graduação	–	PRG	
Unidade	de	Apoio	Didático-Educacional	–	UADE	

Curso	de	Comunicação	Social	
Coordenação	de	Projetos	Experimentais		

	
	
	

Termo	de	Concordância	
PARA	QUEBRA	DE	PRÉ-REQUISITO	

Frequentar	Projeto	Experimental	I	e	II	no	mesmo	semestre	
	
	

	

Eu,	professor	______________________________________________,	manifesto,	por	meio	

desse	instrumento,	minha	concordância	para	que	o	aluno	____________________________	

_______________________________________	 -	 Matrícula	 _________________	 seja	

orientado	durante	este	 semestre	estando	matriculado	em	duas	disciplinas	de	Projeto	

Experimental,	tendo	apenas	um	semestre	para	concluir	o	trabalho	previsto.	

Estou	ciente	de	que	o	aluno	precisa,	além	deste	termo	assinado,	estar	em	situação	de	

formando,	ter	a	analise	pedagógica	do	histórico	curricular	favorável	e	não	ter	sido	reprovado	

por	abandono	ou	desistência	de	PE	em	semestres	anteriores,	para	que	o	pedido	de	quebra	de	

pré-requisito	seja	deferido	pela	direção	do	Curso.	Em	caso	de	deferimento,	comprometo-me	a	

orientar	o	aluno	em	Projeto	Experimental	I,	até	a	metade	do	semestre,	fazendo-o	atingir	50%	

do	planejado	e	levando-o	a	Banca	de	Qualificação.	Para	a	segunda	parte	do	semestre,	

conduzirei	o	aluno	à		finalizar	o	trabalho	e	se	submeter	à	Banca	Final.	

	

MOTIVOS	QUE	ME	LEVAM	A	CONCORDAR	COM	A	QUEBRA	DE	PRÉ-REQUISITO:	

	

.	

.	

.	

.	

	

Águas	Claras,	________de	_____________________	de	___________	

	

____________________________	
Assinatura	do	professor	
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5.2 2  Termo de Aceite para Orientação 
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5.3 3 Autorização para divulgação de TCC em acervo digital da Biblioteca da UCB 

 

	

	Coordenação	de	Desenvolvimento	e	Promoção	da	Informação	-	CDI	
Email:	cdi@ucb.br	|	Telefones:	(61)	3356-9029/3356-9099	

	2.	Declaração	de	distribuição	não-exclusiva	

O	referido	autor:		

a)	Declara	que	o	documento	entregue	é	seu	trabalho	original,	e	que	detém	o	direito	de	conceder	os	direitos	
contidos	nesta	licença.	Declara	também	que	a	entrega	do	documento	não	infringe,	tanto	quanto	lhe	é	possível	

saber,	os	direitos	de	qualquer	outra	pessoa	ou	entidade.		

b)	Se	o	documento	entregue	contém	material	do	qual	não	detém	os	direitos	de	autor,	declara	que	obteve	
autorização	do	detentor	dos	direitos	de	autor	para	conceder	à	Universidade	Católica	de	Brasília	os	direitos	
requeridos	por	esta	licença,	e	que	esse	material	cujos	direitos	são	de	terceiros	está	claramente	identificado	e	
reconhecido	no	texto	ou	conteúdo	do	documento	entregue.		

Se	o	documento	entregue	é	baseado	em	trabalho	financiado	ou	apoiado	por	outra	instituição	que	não	a	
Universidade	Católica	de	Brasília,	declara	que	cumpriu	quaisquer	obrigações	exigidas	pelo	respectivo	contrato	
ou	acordo.	

Termo	de	Autorização	para	Publicação	Digital	

3.	Termo	de	autorização	

Na	qualidade	de	titular	dos	direitos	de	autor	do	conteúdo	supracitado,	autorizo	o	Sistema	de	Bibliotecas	da	
Universidade	Católica	de	Brasília	a	disponibilizar	a	obra,	gratuitamente,	de	acordo	com	a	licença	pública	Creative	
Commmons	Licença	3.0	por	mim	declarada	sob	as	seguintes	condições:		

Permitir	uso	comercial	de	sua	obra?		
(			)	Sim		 	 	 (			)	Não		
Permitir	modificações	em	sua	obra?		
(			)	Sim		
(			)	Sim,	contanto	que	outros	compartilhem	pela	mesma	licença		
(			)	Não		
	
A	obra	continua	protegida	por	Direito	Autoral	e/ou	por	outras	leis	aplicáveis.	Qualquer	uso	da	obra	que	não	o	

autorizado	sob	esta	licença	ou	pela	legislação	autoral	é	proibido.	
	

_________________________________																												_____/_____/_____	
Local	 	 	 	 	 	 											Data	

_____________________________________________________	
Assinatura	do	Autor	Assinatura	do	Autor	e/ou	Detentor	dos	Direitos	Autorais	

(*)Todos	os	autores	devem	preencher,	individualmente,	esse	Termo	autorizando	a	publicação	no	Repositório	
(**)	Quando	se	tratar	de	autorização	para	mais	de	um	documento,	especificar,	em	anexo,	quais	publicações	deverão	ser	
disponibilizadas	no	Repositório	Institucional.	

1.	Identificação	do	autor	

Nome	Completo*:	........................................................................................................	 CPF:	.................................	

Curso/Programa:	...........................................................................................	Nº	de	matricula:	.................................	

Telefone:	...........................................................................................	E-mail:	.............................................................	

Titulo	do	documento**:	...........................................................................................	
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5.4 4  Ata de da Banca de Qualificação 
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5.5 5  Ata da Banca Final 

 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
PROJETO EXPERIMENTAL EM COMUNICAÇÃO 

 
 

 
 

PROJETO EXPERI MENTAL I  

 

ATA  
QUALIFICAÇÃO 

 
Aluno(a)           Matrícula  

Curso/ Habilitação 

Orientador(a) 

Título do Trabalho 

Natureza:    [    ]  Monografia;    [    ] Artigo Científico;  [    ] Produto;    

 
 

Avaliação 
 

Nota Final 

Observação 

Atenção: entregue esta ata logo após a banca, na secretaria. 
 

Banca 
 
 

Orientador    : _________________________________ ________________ 
(Título  e  Nome Completo)      (Assinatura) 

 

 
Convidado 1 : _________________________________ ________________ 

(Título  e  Nome Completo)      (Assinatura) 

 

 
Convidado 2 : _________________________________ ________________ 

(Título  e  Nome Completo)      (Assinatura) 

 

 
 

Brasília (DF), _____ de ______________ de _________ . 
 

Sala: _______;  Horário: ___________ 
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5.6 6  Lembretes ao concluinte 

 

 

	

	

PRAZO DE ENTREGA DA VERSÃO FINAL - Projeto Experimental II 

 
Prezado/a: 
Tendo obtido aprovação da Banca, seu Projeto Experimental deve ser entregue em 
no máximo uma semana da data da banca, na secretaria. 
 
Data da banca ___/ ___/ ______ (Diferença de sete dias) Data de Entrega ___ / ___ / _______ 

 

1. Fazer todos os ajustes indicados pela Banca 
2. Entregar uma cópia da versão impressa em brochura (sem espiral) – ela ficará 
arquivada no Curso 

3. Entregar um CD/DVD com a versão digital em formato PDF a ser disponibilizado 
na plataforma da Biblioteca  

4. Se for produto: entregar o produto e duas cópias digitais (CD/DVD) do produto – 
uma cópia ficará no Curso e outra será enviada à Biblioteca 

5. Entregar o Termo de Autorização preenchido e assinado, para que seu trabalho 
possa ser disponibilizado ao público (faça download em 
http://projetex.blogspot.com). 

 
Desejo muito sucesso a partir deste seu trabalho! 
 

Atenciosamente, 
Prof. Joadir Foresti, 
Coordenador de Projetos Experimentais 
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5.7 5  Ficha para marcação/ agendamenteo de banca 

 

 

 *  Quando em dupla, cada aluno preenche sua ficha e registra a dupla em Obs. 

 

Universidade Católica De Brasília – UCB 
Pr ó- R ei t or i a  A cadêmi ca  –  PR G  
Unidade de Apoio Didático-Educacional – UADE 
C ur so de C omuni cação Soci al  
Coordenação de Projetos Experimentais 

 

 

MARCAÇÃO DE BANCA 
(    ) Qualificação 

(    ) Final 

Dados do Estudante *       
 

Nome: ____________________________________________________________________________  

Matrícula: ______________________   Habilitação: (   ) Jornalismo     (   ) Publicidade e Propaganda  

E-mail: ________________________________________________ Fone: _______________________ 

Título do Projeto:__________________________________________________________ __________ 

___________________________________________________________________________ _______ 

Tipo de Projeto:  (   ) Monografia,  (   ) Artigo, (   ) Produto: _______________________________________  

 

Banca      Data: _____________   Hora: __________  Sala: _______ 

Orientador: _________________________________________________________________________________________ 

Avaliador 1: ________________________________________________________________________________________ 

Avaliador 2 (Não obrigatório para Qualificação): __________________________________________________________ 

Avaliador 3 (somente para Banca Final, não obrigatório) : ____________________________________________________ 

E-mail de Avaliador Externo (caso haja): ________________________________ _______________________ 

Material entregue (descreva o que, a quantidade e para quem se destina) 

______________________________________________________________________________  

_________________________ _____________________________ ________________________ 

_______________________________________________________________________ _______ 

_______________________________________________________________________ _______ 

Encaminhamento dado pela secretaria 

(   ) Envio de e-mail avisando os avaliadores  (   ) Registro em planilha on-line   

(   ) Trabalhos colocados nas pastas dos avaliadores   (   ) Trabalho colocado na pasta do orientador  

Obs.: _________________________________________________________________ ________ 

____________________________________________________________________ __________ 

 

 

Águas Claras/DF, _________ de _____________________ de  _________. 

 

 

_________________________________  
Assinatura do Estudante 


