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 O Jornal Laboratório é um projeto 
que tem o objetivo de promover um espaço 
de exercício profissional aos estudantes do 
3o e 4o semestres do curso de Jornalismo da 
Universidade Cruzeiro do Sul. 

 Durante as etapas de produção, con-
ceitos teóricos são aplicados à ação prática, 
gerando conhecimentos fundamentais aos 
futuros jornalistas. 

 Acompanhados por docentes jor-
nalistas, os conflitos e dúvidas que sempre 
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surgem no processo, deverão ser trabalhados em sala de aula sem a 
preocupação de fugir dos problemas, mas com o desejo de, a partir da 
dúvida, encontrar caminhos - de preferência novos – à luz dos funda-
mentos teóricos, técnicos, éticos e estéticos do Jornalismo.
 Na visão do professor José Marques de Melo,
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 Para o curso de Jornalismo de Universidade Cruzeiro do Sul, 
este projeto deve ser capaz de despertar espírito jornalístico nos estu-
dantes, valorizando a autonomia, inovação e criatividade, como destaca 
o pesquisador Antônio Vieira Junior,

Autonomia, 
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Inovação 
e criatividade, 

por onde começar?
 O diálogo com os estudantes é um bom começo. Algumas 
questões já foram definidas com a participação dos alunos, como por 
exemplo, o público-leitor: universitários da Unicsul - campus Liber-
dade e São Miguel, funcionários, professores e comunidade do Bairro 
Liberdade e São Miguel.

 Qual o conteúdo?
 Ainda faltam algumas questões para definir como a temática 
do jornal, o conteúdo/editorias. O jornal deve provocar o interesse e a 
curiosidade do leitor. Ele precisa ser útil, ajudar a resolver algum pro-
blema vivido pela comunidade.
 Antes de partir para as escolhas é importante lembrar o que des-
taca o professor Dirceu Lopes sobre a importância de ouvir o público-
-leitor do Jornal Laboratório: 
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Capas de jornais e 
revistas produzidos  
pelos estudantes da 
Cruzeiro do Sul.
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Definições:
Formato: Tablóide Europeu
   27 cm (larg) x 42 cm (alt)
Páginas: 8
Cor: 4 cores
Impressão: a definir
Publicação no site da Agência 
de Notícias - AUN
www.codigo.inf.br
Editorias: 7 (uma por página, mais capa)

Editorias: 
n Cultura 
n Meio ambiente e Saúde
n Cidade
n Ciência e Tecnologia
n Campus
n Política e Economia
n Editorial e Notas
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Os estudantes participarão de todo o processo de produção, das 
definições iniciais, à pauta, até o fechamento da capa e divulgação.
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1 - PAUTA 
Pesquisa, Observação, 
fontes secundárias

ETAPAS DE PRODUÇÃO1 2

2 - PLANEJAMENTO GRÁFICO
Planej. prévio do espaço visual, 
identificacão de volume de texto, foto, infografia, ilustração

CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
Entrevista, Pesquisa em docu-
mentos,  Observação, Apuração

FOTOGRAFIA 
Registro fotográfico da pauta

REDAÇÃO
Redação da matéria jornalística

REVISÃO
Textual, Visual, Checagem de dados

Interdisciplinaridade
 Exceto as disciplinas de Radiojornalismo, as demais presentes 
no semestre letivo contemplam participações efetivas em sala de aula 
enriquecendo as mais diferentes etapas de concepção, produção, edi-
ção e difusão do veículo.

Jornalismo Impresso   -  todo o processo, as etapas, definição das pau-
tas, apuração, abordagem das fontes, edição, fechamento.
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2 3 4

REDAÇÃO
Redação da matéria jornalística

3 - EDIÇÃO
Definição de título, linha fina, foto, arte, 
ajuste no texto final
      DIAGRAMAÇÃO
      Editoração eletrônica do conteúdoREVISÃO

Textual, Visual, Checagem de dados

4 - DIVULGAÇÃO E AVALIAÇÃO
Avaliação do desempenho da equipe e 
do produto. Valor 3,0 pontos

Linguagem e Redação Jornalística III- todo o processo, redação das 
matérias (nota, notícia, reportagem, entrevista e editorial).
Comunicação Institucional - postura jornalística, produção de pau-
tas, notícias e notas de interesse institucional.
Técnicas de Edição - Produção de títulos, legendas, texto final, revisão 
e fechamento.
Gestão de Negócios Jornalísticos - suporte e reflexão sobre gestão dos 
processos, equipes, pessoas.
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Formação de equipes
As turmas são divididas em 7 
equipes com de 5 a 8 integran-
tes. Cada equipe desenvolve uma 
página do jornal, o equivalente a 
uma editoria.  

Definição das editorias 
desta edição:
n ________________
n    ________________
n ________________
n    ________________
n ________________
n    ________________
n ________________

 Os grupos deverão definir 
entre seus componentes as seguin-
tes funções:  pauteiro, 3 repórte-
res-redatores, revisor, diagrama-
dor, 3 fotógrafos, ilustrador (se for 
o caso) além do editor. É possível 
que mais de um estudante realize 
a mesma função. Na ocasião do 
fechamento da página, o grupo 
deverá unir esforços para concluir 
a editoria como um todo. O mes-
mo é válido para o fechamento da 
edição do veículo. Todas as edito-
rias devem se ajudar mutuamente, 
quando necessário. 

Editoria
_________________________

Pauteiros (as)
_________________________

_________________________

Repórteres-redatores
_________________________

_________________________

_________________________

Fotógrafos
_________________________

_________________________

_________________________

Revisor
_________________________

Diagramador
_________________________

Editor
_________________________

Ilustrador (se for o caso)
_________________________
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“O jornalismo é, antes 
de tudo e sobretudo,

a prática diária da 
inteligência

e o exercício cotidiano 
do caráter.”

Cláudio Abramo

Visita à 
indústria gráfica 
Imprensa Oficial 
do Estado de S. 
Paulo. 03/2018



Jornalismo Impresso  I  Linguagem e Redação Jornalística III   I  Comunicação Corp Institucional  
Técnicas de Edição I Gestão de Negócios Jornalísticos

CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO
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DOCENTE
Profs. Antonio Assiz, 

Franthiesco Ballerini e 
José Felipe Ferreira.

Profs. Antonio Assiz e 

Mirian Meliani.

Profs. Antonio Assiz, 
Franthiesco Ballerini, 
José Felipe Ferreira, 
Mirian Meliani e 

Rosângela Paulino.

Profs. Antonio Assiz, 
Mirian Meliani e 

Rosângela Paulino.

Profs. Antonio Assiz, 
Mirian Meliani Fran-

thiesco Ballerini, e 
Rosângela Paulino.

Profs. Antonio Assiz, 
Mirian Meliani, Fran-

thiesco Ballerini, e 
Rosângela Paulino.

Profs. Antonio 
Assiz, Mirian Meliani, 
Franthiesco Ballerini, 
e Rosângela Paulino.
Profs. Antonio Assiz, 

Mirian Meliani, 
Franthiesco Ballerini, 
e Rosângela Paulino.

Prof. Antonio Assiz

DATA  AÇÕES     
20 a 23/08 Formação das equipes, definição de funções e  
  editorias.

27 a 30/08 Definição das pautas e planejamento gráfico   
  (destaques, fotos, infografia, vol. textos etc).

31/08 a 14/09 Captação: Pesquisas, observação, entrevistas   
              com fontes. Professores podem sugerir   
  possibilidades da matéria.

17 a 20/09 Apresentação da 1o versão do texto (revisada  
  pelo revisor do grupo).

24 a 27/09 Apresentação da 2o versão do texto (revisada  
  pelo revisor do grupo) e apresentação do 1o   
  layout no InDesign.

1, 2 e 3/10 SEMANA DE JORNALISMO
8 a 11/10 Apresentação da última versão do texto (re  
  visada pelo revisor do grupo) e apresentação   
  do 2o layout no InDesign.

15 a 18/10 Apresentação da última versão editorada no   
             InDesign e Fechamento da CAPA (exceto eleição).

22 a 25/10 Revisão final Capa e todas as páginas. 
  Exceto eleição

29 a 1/11 Fechamento Capa eleição e envio para 
  Impressão - Acompanhamento na gráfica.
8/11 a 14/11  Circulação


