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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO

DEPARTAMENTO DE JORNALISMO

PLANO DE ENSINO

Professor: Rogério Christofoletti
Horário: Quartas: 8h20 - 11h50.  

1. Identificação da Disciplina

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA CRÉDITOS CARGA HORÁRIA

JOR5401 Redação IV
Turmas 0483A e 0483B

4 créditos 72 horas semestrais

2. Ementa
O trabalho do redator: o texto no jornalismo diário. Condensação e reestruturação de 
matérias. O texto jornalístico diário em diversos projetos editoriais.

3. Objetivos:
a. Desenvolver e o aprimorar a capacidade dos alunos de produzir textos jornalísticos de 
qualidade. 
b. Aprimorar a capacidade de produção de textos jornalísticos utilizando fontes variadas e 
informações complexas de diversos tipos. 
c. Praticar a redação jornalística, aperfeiçoando a hierarquização das informações e a 
estruturação do texto. 
d. Discutir e exercitar a estruturação de textos jornalísticos para jornais com projetos 
editoriais distintos.

4. Conteúdo Programático:
Unidade 1: Conceitos de base
1. Texto jornalístico: estrutura, características, modalidades
2. Texto jornalístico para jornais. O papel do redator de jornais
3. Estruturação de textos, condensação e expansão
4. Estilo e autoria em textos jornalísticos
5. Mudanças nas redações, alterações nos jornais e mutações no jornalismo
6. Produção jornalística: especialização e segmentação
7. Redação em editorias especializadas

Unidade 2: Aplicação de conceitos
1. Quatro, o laboratório: propostas e desafios.
2. Projeto editorial: linhas e política editorial, projeto gráfico, público, distribuição,  
circulação, manual de redação e estilo.
3. Pesquisa e elaboração de pautas: concepção da edição do semestre.
4. Desenvolvimento e execução de pautas: apuração e investigação jornalísticas
5. Redação e edição
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5. Metodologia
Aulas expositivas, debates e exercícios de redação orientados. Os produtos finais da 
disciplina serão uma edição do jornal-laboratório Quatro, e um documento que sinalize o 
projeto editorial da publicação. O processo de produção jornalística será relatado no blog 
do Quatro (http://blogdo4.wordpress.com), que deve funcionar como apoio pedagógico.

6. Avaliação
Exercícios de redação em sala de aula (peso 1); discussão e participação em debates que 
culminem no projeto editorial da publicação (peso 1); exercícios de redação mais 
aprofundados para publicação no jornal-laboratório (peso 3).

7. Cronograma
Aula Conteúdo Bibliografia

1
19 de agosto

Apresentação do plano de ensino.
Texto jornalístico: estrutura, características, 
modalidades

Coimbra (2002); Lage (2001)

2
26 de agosto

Texto jornalístico para jornais. 
O papel do redator de jornais

Pereira Jr. (2006)

3
2 de setembro

Estruturação de textos, condensação e expansão
Exercícios em sala de aula

Erbolato (2003)

4
9 de setembro

Estilo e autoria em textos jornalísticos
Exercícios em sala de aula

Noblat (2002); Coimbra 
(2002); Lage (2001)

5
16 de setembro

Mudanças nas redações, alterações nos jornais e 
mutações no jornalismo

Sardá (2007)

6
23 de setembro

Produção jornalística: especialização e segmentação Noblat (2002)

7
30 de setembro

Redação em editorias especializadas
Exercícios em sala de aula

Pereira Jr (2006)

8
7 de outubro

Quatro, o laboratório: propostas e desafios. Felipe et all (2006)

9
14 de outubro

Projeto editorial: linhas e política editorial, projeto 
gráfico, público, distribuição, circulação, manual de 
redação e estilo.
Debates em sala de aula. Elaboração do manual.

Martins (1997)

10
21 de outubro

Projeto editorial: linhas e política editorial, projeto 
gráfico, público, distribuição, circulação, manual de 
redação e estilo. (Continuação)
Debates em sala de aula. Elaboração do manual.

Martins (1997)

11
28 de outubro

Definição de equipe, funções, rotina operacional, 
prazos e tarefas para o Quatro.
Pesquisa/elaboração de pautas: concepção da edição.

Pereira Jr (2006); Noblat 
(2002)

12
4 de novembro

Desenvolvimento e execução de pautas: apuração e 
investigação jornalísticas

Noblat (2002); Coimbra 
(2002); Lage (2001)

13
11 de novembro

Desenvolvimento e execução de pautas: apuração e 
investigação jornalísticas (Continuação)

Noblat (2002); Coimbra 
(2002); Lage (2001)

14
18 de novembro

Redação e estruturação das matérias
Acompanhamento da execução das pautas

Noblat (2002); Coimbra 
(2002); Lage (2001);

15
18 de novembro

(tarde)

Redação e estruturação das matérias
Acompanhamento da execução das pautas
Edição do material

Noblat (2002); Coimbra 
(2002); Lage (2001); Pereira Jr. 
(2006)

16 e 17
25 de novembro
(manhã e tarde)

Edição do material. Diagramação, revisão e 
encaminhamento para impressão. Avaliação do 
produto: Quatro

Noblat (2002);  Lage (2001); 
Pereira Jr. (2006)

18
2 de dezembro

Avaliação do processo: a rotina de trabalho, a 
aplicação das regras do projeto editorial, o 
funcionamento das etapas.
Avaliação final da disciplina.

Todas as anteriores

http://blogdo4.wordpress.com/
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8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COIMBRA, Oswaldo. O texto da reportagem impressa. São Paulo: Ática, 2002 (*)

ERBOLATO, Mário L. Técnicas de codificação em jornalismo. 5ª ed. SP: Ática, 2003 (*)

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

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

NOBLAT, Ricardo. A arte de fazer um jornal diário. São Paulo: Contexto, 2002. (*)

PEREIRA JR., Luiz Costa. Guia para a edição jornalística. Petrópolis: Vozes, 2006 (*)

9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRUM, Eliane. O olho da rua: uma repórter em busca da literatura da vida real. São Paulo: 
Globo, 2008.

HERSEY, John. Hiroshima. São Paulo: Companhia das Letras, 2002

KÖNIG, Mauri. Narrativas de um correspondente de rua. Curitiba: Pós-Escrito, 2008

Manual de redação da Folha de S. Paulo. São Paulo: Publifolha, 2001. (*)

MARTINS, Eduardo. Manual de redação e estilo - Estado de S.Paulo. São Paulo: Moderna, 
1997. (*)

MORAIS, Fernando . Cem quilos de ouro: e outras histórias de um repórter. São Paulo (SP): 
Companhia das Letras, 2003 (*)

SARDÁ, Laudelino José (org.). De Olivetti à Internet. Tubarão: Ed. Unisul, 2007 (*)

VASCONCELOS, Frederico. Anatomia da reportagem. São Paulo: Publifolha, 2008

(*) Obras disponíveis na Biblioteca Universitária - UFSC


