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REVISTA 
CÓDIGO

J O R N A L I S M O

PROJETO 

INTERDISCIPLINAR

4o  e 5
o  Sem. JORNALISMO

CONTEXTO PEDAGÓGICO
Após a realização do Jornal-Laboratório no 2º/3º 
semestres do curso, os alunos de Jornalismo da 
Cruzeiro do Sul (já no 4º/5º sem.) participam da 
experiência de concepção, construção e execução da 
revista-laboratório Código.



Dados Estatísticos e Infografia Aplicados ao Jornalismo  I  Produção Jornalística Segmentada  I  Legislação e ética para o Jornalismo  I  
Redação  I  Edição e Produção Jornalística2

Tema: “O Jornalismo no Século XXI” 
Para constituir um eixo temático capaz de 

dar profundidade conceitual ao projeto editori-
al e gráfico, optamos neste semestre por eleger 
um assunto central, em torno do qual os alunos 
realizarão reportagens analíticas e investigativas.

O tema escolhido pelas turmas foi “Jor-
nalismo no Século 21”.

REVISTA CÓDIGO, 
um percurso de aprendizado
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REVISTA CÓDIGO, 
um percurso de aprendizado

Reportagem como método
Ao realizar reportagens relativamente longas (aprox. 10 mil caracteres, 

em torno de 5 páginas para cada grupo), os alunos passam pela etapa de 
aprendizado das práticas profissionais, ao mesmo tempo em que experimen-
tam a aplicação de conceitos teóricos.

Entre eles, destacam-se a busca de diferentes fontes e pontos de vista; 
a priorização da informação e do levantamento de novos dados; e as questões 
éticas inerentes à angulação da reportagem, às escolhas durante a apuração, à 
construção do texto e às decisões editoriais.

Como jornalistas que refletem sobre o seu papel de prestadores de um 
serviço público, saem a campo com uma pauta em que as hipóteses serão 
confrontadas com os fatos e as versões.
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Projeto Editorial e Gráfico
Número de Páginas: 68 
Tiragem: 200 exemplares 
Papel: couchê fosco certificado FSC 
Formato-revista: 21X28cm 
Cor: 4X4 cores  
Distribuição: Universidade Cruzeiro 
do Sul, Sindicato dos 
Jornalistas, redações, envio para as 
fontes. 

Público-alvo: estudantes de 
Jornalismo e profissionais da 
área.  
Linguagem visual/ design: unidade 
conceitual, com padrões de fonte, 
corpo, apresentação, harmonização 
entre imagens/texto (diálogo e 
integração). Busca de soluções visuais 
criativas e adequadas ao eixo temático.

Projeto Interdisciplinar
O projeto da Revista Código é transversal e envolve as disciplinas de 

Dados Estatísticos e Infografia aplicados ao Jornalismo, Produção Jornalística 
Segmentada, Legislação e ética para o Jornalismo, Redação e Produção 
Jornalística e Edição e Produção Jornalística, todas dentro da grade do 4º/5º 
semestres do curso de Jornalismo.

Cada uma delas contribui com parte das reflexões e do trabalho prático 
envolvido na construção de um veículo-laboratório, sendo que nas disciplinas 
de Edição e Redação, a organização da Revista é um dos eixos pedagógicos.


