GUIA
JORNALISMO 2020
Seja bem vindo à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e
ao Curso de Jornalismo. Esperamos que nessa trajetória você
adquira conhecimento, amadureça, estude bastante e claro,
aproveite ao máximo os próximos anos que virão. Torcemos para
que esta fase seja inesquecível.

O CURSO
O curso de Jornalismo da UFMS existe há 29 anos e
é o mais antigo de Mato Grosso do Sul. Coerente com
suas origens e seus objetivos, o curso tem tentado
desde o início imprimir à sua trajetória pedagógica um
compromisso crescente com as particularidades das
demandas regionais e de necessidades sociais.

SEMESTRE LETIVO
O curso é estruturado em oito semestres letivos.
Em cada semestre o estudante deve cumprir uma
carga
horária
de
disciplinas
obrigatórias.
Paralelamente a essas disciplinas, o curso também
exige o cumprimento de 204 horas de disciplinas
optativas, além de Atividades Complementares, da
realização de 200 horas em estágio obrigatório e
de um Projeto Experimental. Fique de olho no
calendário acadêmico da Universidade para saber
as datas de início e término de cada semestre.

PLANOS DEENSINO
Cada professor deve apresentar logo no início do
semestre letivo um plano de atividades explicitando a
emenda da disciplina, os objetivos, os recursos a serem utilizados, as formas de avaliação e a bibliografia.
Conhecer o plano de ensino é um direito
do
estudante. Ele também pode ser encontrado no
Sistema Acadêmico Online (SISCAD).

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS E OPTATIVAS
Disciplinas obrigatórias:
Um disciplina obrigatória consiste no conjunto de
estudos e/ou atividades correspondente a um plano
de ensino desenvolvido em um semestre letivo. Como
o próprio nome sugere, trata-se de um componente
obrigatório na matriz curricular do curso. A partir de
2015, cada hora-aula passou a ter duração de 60
minutos

Disciplinas optativas:
O atual projeto pedagógico do curso prevê uma
carga de 204 horas em disciplinas optativas. São
disciplinas complementares que podem ser cursadas
tanto no próprio curso de Jornalismo, quanto em
qualquer outro curso oferecido pela UFMS. Antes dos
períodos de matrícula, o estudante interessado deve
procurar o coordernador do curso com as matérias de
seu interesse. Caso a matéria seja de outro curso, o
aluno deve verificar a disponibilidade e preencher um
requerimento acadêmico via site da PROGRAD para
solicitar a matrícula.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
São atividades enriquecedoras que possibilitam o
desenvolvimento de habilidades, conhecimentos,
competências e atitudes do acadêmico. No atual
projeto pedagógico do curso, as Atividades
Complementares constituem uma disciplina, cumprida
geralmente nos semestres finais, na qual o estudante
deve se matricular e depois acrescentar ao professor
responsável um relatório com a comprovação de tais
ações.

ATIVIDADES EXTRAS
O Curso de Jornalismo da UFMS conta com os
espaços político-acadêmico, recreativo e de prática
em empreendedorismo. São eles, o Centro
Acadêmico (CAJOR), uma entidade estudantil que
representa o corpo discente do curso, funciona como
canal para instâncias da política universitária,
organiza discussões, confraternizações e debates
acerca de temas diversos, sobre a universidade e o
universo jornalístico; a Associação Atlética Acadêmica
de Jornalismo, que é responsável pela realização de
festas, participação em eventos esportivos e
promoção de ações sociais; e a Empresa Júnior
BRAVA, que tem a intenção de colocar em prática o
que é aprendido em sala de aula e envolver os
alunos com o universo empreendedor.

PESQUISA EEXTENSÃO
Atividades de pesquisa:
Os professores da UFMS mantém projetos de pesquisa
cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação
(PROPP) e Grupos de Pesquisa credenciados pelo CNPq.
Os alunos de Jornalismo podem procurar os professores e
iniciar o contato com a pesquisa, atuando nos projetos de
forma voluntária ou como bolsista de Iniciação Científica.
No caso dos professores de Jornalismo, os projetos e
grupos estão listados no site www.jornalismo.ufms.br. Os
estudos de Iniciação Científica contam com chamadas
específicas no site www.propp.ufms.br. Converse com os
professores de sua área de interesse e fique atento às
datas dos editais.

Atividades de Extensão:
A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (PROECE)
permite e incentiva que alunos, assim como professores e
técnicos administrativos, promovam e desenvolvam ações
que contribuam para a construção do conhecimento e
aumentem o contato da comunidade externa com o
ambiente acadêmico. Dessa forma, os estudantes podem
se envolver em projetos de extensão e promover inicativas
como cursos e eventos sob chancela da UFMS. Outras
informações: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte
(PROECE) - www.proece.ufms.br

AUXÍLIOS
A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte
(PROECE) oferece bolsas para alunos que comprovem
dificuldade financeira (Bolsa Permanência). Como
contrapartida, o estudante deve realizar atividades na
área de Ensino, Pesquisa ou Extensão acadêmica com
a tutoria de um professor da UFMS. Na Pró-Reitoria
de Assuntos Estudantis (PROAES), o estudante pode
receber informações sobre seus direitos e deveres,
bolsas de assistência, passe
estudantil, auxílioalimentação, auxílio-moradia e assistência médica,
psicológica e odontológica, entre outros.

CONFIRA AS DISCIPLINAS DE CADA SEMESTRE
PRIMEIRO PERÍODO

QUARTO PERÍODO

SÉTIMO PERÍODO

INFORMÁTICA APLICADA AO
JORNALISMO

RADIOJORNALISMO JORNAL
LABORATÓRIO I

PROJETO EXPERIMENTAL I
ANTROPOLOGIA DA CULTURA BRASILEIRA

PSICOLOGIA DA COMUNICAÇÃO
JORNALISMO INFORMATIVO

TELEJORNALISMO
JORNALISMO DE REVISTA
EDIÇÃO

LABORATÓRIO DE CIBERJORNALISMO II

HISTÓRIA DA IMPRENSA E
MIDIALOGIA
GEOPOLÍTICA
TEORIAS DA COMUNICAÇÃO

SEGUNDO PERÍODO
CULTURA DE MASSA
JORNALISMO
INTERPRETATIVO TEORIAS
DO JORNALISMO
PLANEJAMENTO VISUAL
FOTOGRAFIA

MÍDIA, CIDADANIA E TECNOLOGIAS
PRÁTICA DE REPORTAGEM

FILOSOFIA

QUINTO PERÍODO

OITAVO PERÍODO

SEMIÓTICA
LEGISLAÇÃO E ÉTICA EM JORNALISMO

PROJETO EXPERIMENTAL II
JORNALISMO
ESPECIALIZADO ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO

CIBERJORNALISMO
JORNAL LABORÁTORIO II
LABORATÓRIO DE RADIOJORNALISMO I
LABORATÓRIO DE TELEJORNALISMO I

TERCEIRO PERÍODO

SEXTOPERÍODO

FOTOJORNALISMO
SOCIOLOGIA DA COMUNICAÇÃO
METODOLOGIA DA PESQUISA
ENTREVISTA E PESQUISA
JORNALÍSTICA

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO
LABORATÓRIO DE CIBERJORNALISMO I

JORNALISMO OPINATIVO
LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO
GRÁFICA

LABORATÓRIO DE TELEJORNALISMO II
LABORATÓRIO DE RADIOJORNALISMO II
ASSESSORIA DE IMPRENSA DE
COMUNICAÇÃO
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

ESTÁGIO
Para quem ingressa no Curso de Jornalismo da UFMS
a partir de 2015, a atividade de estágio passa a ser
obrigatória e deve ser desenvolvida nos dois últimos
semestres. Conforme determina as Novas Diretrizes
Curriculares do Ministério da Educação, a carga horária
mínima exigida é de 200 horas. O regulamento de
estágio do curso, em consonância com a proposta da
Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e do
Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso
do Sul (SINDJOR-MS), orienta que o horário das
atividades do estagiário deva ser compatível com suas
atividades escolares e a jornada de, no máximo, 20
horas semanais. Mais do que nunca, o estágio passa
a ser compreendido como uma atividade de cunho
pedagógico, com período apropriado para realização, e
que não deve ser confundida com subemprego.

SECRETARIA DAFAALC
O estudante de Jornalismo da UFMS deve procurar
a Secretaria Acadêmica da Faculdade de Artes, Letras
e Comunicação (FAALC) quando precisar tratar dos
seguintes assuntos:
• Trancamento de matrícula;
• Regime de exercício domiciliar
(motivos de saúde, por exemplo);
• Aproveitamento de estudos;
• Atestado de matrícula;
• Histórico Escolar;
• Declaração de colação de grau;
• Revisão de avaliação;
• Guia de transferência.

SISCAD
O SISCAD é o Sistema Acadêmico Online que reúne
informações acadêmicas sobre as disciplinas, planos
de ensino, faltas, conteúdo das aulas e notas.
Qualquer informação errada encontrada no SISCAD
deve ser comunicada ao professor responsável pela
disciplina ou ao coordenador pedagógico.
Acesse: www.siscad.ufms.br.

SITES E TELEFONES ÚTEIS
UFMS: (67) 3345-7000 – www.ufms.br
Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte
(PROECE):
(67) 3345-7232 – www.proece.ufms.br
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES):
(67) 3345- 7054 .https://proaes.ufms.br
Secretaria Acadêmica - FAALC
Gean Gonçalves e Silvio José dos Santos
(67) 3345-7576 – secac.faalc@ufms.br
Coordenação do Curso de Jornalismo:
(67) 3345-7608 – www.jornalismo.ufms.br
– jorn.faalc@ufms,br.
Secretaria do Curso de Jornalismo:
Evelyn de Souza Santiago Candido Da Silva
(67) 3345-7607 – evelyn.silva@ufms.br

CORPO DOCENTE
Alfredo Lanari de Aragão
alfredo.lanari@ufms.br

Hélder Filipe Rocha Prior
helder.prior@ufms.br

Rafaella Lopes Pereira Peres
rafaella.peres@ufms.br

Daniela Cristiane Ota
daniela.ota@ufms.br

Julio Bezerra
juliocarlosbezerra@hotmail.com

Rodrigo Sombra Sales Campos
rodrigosombrax@gmail.com

Daniela Giovana Siqueira
danigiovana@yahoo.com.br

Katarini Giroldo Miguel
katarini.miguel@ufms.br

Rose Mara Pinheiro
rose.pinheiro@ufms.br

Edson Silva
eseiva@terra.com.br

Márcia Gomes Marques
marcia.gomes@ufms.br

Silvio da Costa Pereira
silvio.pereira@ufms.br

Felipe Quintino Monteiro Lima
felipe.quintino@ufms.br

Marcos Paulo da Silva
marcos.paulo@ufms.br

Taís Marina Tellaroli Fenelon
tais.fenelon@ufms.br

Gerson Luiz Martins
gerson.martins@ufms.br

Mario Luiz Fernandes
mario.fernandes@ufms.br

Vitor Tomaz Zan
vitorzan@gmail.com

