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 A aun é um projeto que tem como objetivo promover um espaço de 

refl exão e exercício da prática profi ssional aos estudantes do 3o e 4o semestres 

do curso de Jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul. 

 Acompanhados por professores, os alunos aplicam o conhecimento, 

a criatividade e as técnicas jornalísticas na produção e divulgação de notícias 

online. Neste momento de produção, fundamentos teóricos, técnicos, éticos 

e estéticos são aplicados à ação prática, gerando descobertas e consolidando 

uma formação de qualidade, vivenciada com criticidade e profi ssionalismo.

 Na visão do professor José Marques de Melo, experiências laboratori-

ais são fundamentais na boa formação do estudante.
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 Para o curso de Jornalismo de Universidade Cruzeiro do Sul, este projeto 

deve ser capaz de despertar espírito jornalístico nos estudantes, valorizando a au-

tonomia, inovação e criatividade, como destaca o pesquisador Antônio Vieira Junior,

2

aun
Decifrar os desafi os do Jornalismo na 

“New media”, as transformações nos proces-

sos de produção e a relação com o público, 

são alguns temas que serão abordados nas 

aulas e atividades laboratoriais de Jornalismo 

Digital, Jornalismo Visual e Linguagem e Re-

dação Jornalística II.

Cada disciplina desenvolverá a refl exão 

conceitual e acompanhará a produção jorna-

lística, da seguinte forma:

JORNALISMO DIGITAL

Produção de pautas, orientação para 

abordagem e entrevistas, redação de notícias, 

e publicação.

LINGUAGEM E REDAÇÃO JOR II

Redação de notícias e revisão. Esta dis-

ciplina também produzirá reportagens espe-

ciais, com mais profundidade no assunto.

JORNALISMO VISUAL

Produção de pautas, orientação para fo-

tografi a, abordagem e entrevistas, redação de 

notícias, edição das fotos e publicação.
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Até o  lançamento da aun 
1 - Defi nição do Projeto Editorial 

2 - Instalação e personalização da aun

3 - Cadastramento usuários 

4 - Produção 1as pautas e matérias

5 -Ativação e divulgação em redes sociais, nas 

turmas e nos públicos

6 -Criação canais interatividade com o público
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Cronograma de Produção 
Cada editoria produzirá 10 notícias seguindo o seguinte calendário de pu-

blicação:

Lançamento da aun 
Dias 20/09 - São Miguel 

e 21 e 22/09 - Liberdade
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aun
     A aun é um projeto laboratorial de produção de notícias e reporta-

gens apoiado em uma plataforma online de publicação de notícias que permite 

reunir texto noticioso, fotos, reportagens e conteúdos especiais (vídeo e áudio) 

para o público. 

Moderna, a plataforma tem fotos em grande destaque, mas não dá à ima-

gem a responsabilidade exclusiva de transmitir informação. Fotos e textos têm 

equilíbrio na ocupação dos espaços na aun. 

Os cuidados na produção e edição das fotos, textos e outros conteúdos 

multimídia são aspectos centrais do Jornalismo Online bem como a escolha 

das pautas e angulação. 

Processos Jornalísticos
Todas as etapas deverão ser realizadas à luz das técnicas, teorias e pilares 

da ética jornalística e assim serão avaliadas. 

o que é?

Pauta

Angulação/enfoque

Apuração

Entrevistas

Redação

Revisão

Edição

Publicação

Todos os alunos matriculados no 3o e 4o semestre de Jornalismo terão 

participação obrigatória no projeto e atuarão na forma de Editorias respon-

sáveis por todo o processo até a publicação das notícias. Cada Editoria deverá 

atribuir funções de pauteiro (a), repórter, fotógrafo (a), revisor (a) e editor 

(a) e deverá zelar para que todos os componentes atuem em pelo menos uma 

matéria como repórter responsável pelo conteúdo publicado. Alunos de ou-

tros cursos matriculados como “disciplina optativa” atuarão orientados pelo 

professor no desenvolvimento de interfaces como “rss” e outros mecanismos 

de interatividade na aun. 

POLÍTICA/ECON.

CIDADE

EDUCAÇÃO

SAÚDE

CULTURA

ESPORTE

ESPECIAL

(Reportagens sobre 

temas transversais)

Editorias 
Cada editoria produzirá 10 notícias sobre acontecimentos do cotidiano 

que revelem personagens e informações novas para o público. As editorias são 

formadas por grupos de até 6 alunos da mesma classe. São elas:
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  aun
GRID - REFERÊNCIAS TÉCNICAS

No topo, 

espaço para 

o logotipo e 

divulgação da 

Agência. >>>>

Notícias em 

destaque (car-

rossel-CAPA) e 

fi xas (DESTA-

QUE) à direita.

>>>>>>>>>>>

Últimas notí-

cias postadas. 

>>>>>>>>>>>

Editorias com 

4 destaques, 

2 a cada lado. 

>>>>>>>>>>>
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aun AGÊNCIA UNIVERSITÁRIA DE NOTÍCIAS
JORNALISTAS A SERVIÇO DA SOCIEDADE

CONTEÚDO 

DINÂMICO

Notícias podem 

ser atualizadas até 

pelo celular. Editadas 

corretamente, entram 

automaticamente nos 

locais programados.

FOTOS EM FORMATO PADRÃO

Fotos têm que transmitir informacão. Devem ser 

formatadas 800x445 e tratadas nas cores e luz.
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