
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL   

Este caderno apresenta orientações baseadas no
REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO 

CURSO DE JORNALISMO

2018
ETAPAS I e II

TCC
trabalho de conclusão 
do curso de jornalismo

8o  SE
MEST

RE - J
ORNALIS

MO

MANUAL



MANUAL DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC
JORNALISMO2

De acordo com o Artigo 1o do Regulamento, o TCC é um compo-
nente curricular obrigatório para a integralização do curso de Jor-
nalismo, constitui-se em atividade científica e deve ser elaborado 
individualmente. O TCC, conforme previsto no PPI (2013), é uma

atividade que permite ao aluno mobilizar os saberes ad-
quiridos ao longo do curso e insere-se no rol de atividades 
socioeducativas que objetivam a constituição de um perfil 
de profissional-pesquisador em busca do saber numa so-
ciedade em constante transformação, consubstanciando, 
portanto, a ampliação do conceito de formação em dire-
ção à educação continuada. (UNIVERSIDADE CRUZEIRO 
DO SUL – PPI, 2013, p. 25).

O Trabalho de 
Conclusão de Curso

Bem-vindos (as) ao TCC!
 Este Manual complementa o Regulamento do Trabalho de Con-
clusão do Curso de Jornalismo, isto é, ele traz detalhamentos impor-
tantes para você concluir esta importante etapa do seu Curso. Leia este 
Manual com atenção e mantenha-o por perto para consulta durante a 
elaboração do seu TCC.
 O Manual tem duas partes: a primeira, até a página 7, com refe-
rências rápidas para chegar ao item de seu interesse. A segunda parte 
consiste na clara descrição para que você não tenha dúvidas no cumpri-
mento de cada passo do TCC.
 Desejamos que você realize um trabalho de qualidade, e que 
ele seja uma importante conquista para sua vida pessoal e profissional!

Coordenação do Curso de Jornalismo
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Art. 3º - O TCC tem por objetivos que o aluno possa: 
I - Demonstrar o domínio científico, conceitual, do referencial teórico e 
do método de pesquisa de sua área de formação. 
II - Vivenciar experiências de produção acadêmica e profissional espe-
cífica do curso. 
III - Exercer a argumentação, escrita e oral, a fim de dar cumprimento às 
exigências gerais de formação.
IV - Desenvolver a prática investigativa, orientada por princípios éticos. 

Vamos relembrar os objetivos do TCC?

Mapa do 
Regulamento 

Divulgação do TCC
Art. 27o - Publicação 
somente com autori-
zação do supervisor
Art. 28o - Menção à 
Univ. Cruzeiro do Sul
Art. 29o - Incentivo à 
participação em Con-
gressos

Normas e Sanções
Art. 35o - Cumprimen-
to das datas nas duas 
Etapas sob pena de 
reprovação
Art. 36o - Reprovação 
para apropriação in-
devida, plágio
Art. 37o - Impedimen-
to de apresentação à 
Banca

Atribuições
Art. 5o - Coordenação
Art. 6o - Supervisor docente
Art. 7o - Discente orientando
Art. 8o - Banca

Disposições Gerais
Artigos 1o e 2o - TCC integrante 
do PPC, PPI, formação integral
Art. 3o - Objetivos para o aluno
Art. 4o - Terceirização e plágio

Realização de Bancas
Art. 17o - Composição banca 3 membros
Art. 18o - Critérios para membros da banca
Art. 19o - Veto a fontes em participar da banca
Art. 20o - Critérios de Avaliação 
Art. 21o - Presidência da banca, funções e veto 
à defesa e atribuição de nota
Art. 22o - Atribuição de comunicar aprovação 
ou reprovação sem indicar a nota. Encami-
nhar em 3 dias
Art. 23o - Divulgação pelo SIAA

Apresentação Oral
Art. 24o -  Autor 15 min.  + 5 min p/ 
membro. Tolerância de 5 minutos
Art. 25o - Tempo de vídeo ou imagens 
é contabilizado na apresentação.

Art. 26o - Ausência

Desenvolvimento do TCC
Art. 9o - Modalidades
Art. 10o - Manual de Elaboração do TCC
Art. 11o - Aluno Direção, supervisor não coautor
Art. 12o - Revisão não caberá ao supervisor
Art. 13o - Etapas e disciplinas correspondentes
Art. 14o - Pré-requisitos disciplinas da Etapa I
Art. 15o - Parágrafo 1 Indicação de 2 profs 

Art. 16o - Supervisão docente > orientação de 
conteúdo e formato e indicação bibliográfica

Avaliação
Art. 30o - Semestral, Etapas I e II
Art. 31o - Presença obrigatória e perda de 
pontuação 
Art. 32o - Atendimento 3 pontos
Art. 33o - Critérios e interpretação da nota
Art. 34o - Nota mínima 6 e refazer o trabalho 

Disposições finais
Art. 38o - Casos não previstos serão submetidos à Coordenação ou Pró-reitoria.
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Área Impressa
nLivro – 80 mil caracteres
nRevista ou Jornal - Projeto Gráfico-Editorial + Relatório de 
Fundamentação Teórica e Metodológica (RFTM) + boneco

Área Televisiva
nReportagem ou documentário – 15 a 30 minutos + (RFTM) 
+ material de pesquisa aplicado no desenvolvimento
nTelejornal experimental – 15 a 30 minutos + (RFTM) + ma-
terial de pesquisa aplicado no desenvolvimento)

Área Radiofônica
nReportagem ou documentário – 15 a 30 minutos + (RFTM) 
+ material de pesquisa aplicado no desenvolvimento)
nRadiojornal experimental – 15 a 30 minutos + (RFTM) + 
material de pesquisa aplicado no desenvolvimento)
nPrograma de debates – 15 a 30 minutos + (RFTM)  + mate-
rial de pesquisa aplicado no desenvolvimento)

Modalidades (Art. 9o )

Monografia (60 a 120 páginas)
nMonografia de análise teórica;
nMonografia de análise teórico-empírica;
nMonografia apresentada na forma de estudo de caso;

Trabalho Experimental
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De acordo com o Artigo 4o:
- [O TCC é um] Trabalho autoral (autoria do aluno e proibi-
da a terceirização que será considerado plágio com atri-
buição de nota zero e reprovação)

Trabalho
AUTORAL!
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Área Digital
nSite ou Portal - Desenvolvimento de conteúdo jornalístico 
em Site ou Portal (ou demais produtos digitais jornalísticos) 
com 30 páginas, compostas de textos, ilustrações e/ou ima-
gens adequadas + (RFTM), que incluirá obrigatoriamente a re-
produção das páginas.
nRevista eletrônica incluindo página inicial, textos e ima-
gens, contendo entre 20 mil e 30 mil caracteres + (RFTM), que 
incluirá obrigatoriamente a reprodução das páginas.

Área Fotográfica
nEnsaio Fotográfico (PB ou Cor) Formato livro ou exposição 
estática ou dinâmica + (RFTM) + texto com 20 mil caracteres.
nGrande Reportagem Fotográfica (PB ou Cor) apresentada 
em formato Revista, Livro ou similar + (RFTM)  + texto com 20 
mil caracteres.

Área Comunicação Empresarial
nProjeto de Comunicação (completo) para público interno 
e/ou externo de uma organização. Projeto apresentado em 
capa dura de percaline, + (RFTM) .

5

Equipamentos Agendamento é responsabilidade do alu-
no, respeitando disponibilidade e orienta-
ções do Núcleo de Comunicação (Art. 6o )

Estudantes, diretores do processo!
Estudantes-pesquisadores devem assumir a di-
reção do processo de pesquisa e responder por 
ela(Art. 11o). 
Orientador não deve ser coautor do projeto. Não 
caberá ao orientador a revisão textual do projeto, 
do relatório ou do produto final (Art. 12o).

Diretores 
do processo!
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Bancas 
Orientador + professor Cruzeiro do Sul + convidado. (Art. 17. Ver 18 e 19)

Critérios de Avaliação

Apresentação
15’  + 5’  para cada um dos 2 membros. (Art. 24)

Art. 24o - Para a apresentação oral para a Banca, o aluno terá 15 
(quinze) minutos para sua exposição geral, somando-se as arguições 
de cinco minutos para cada membro, considerando-se a variação de 
mais ou menos cinco minutos, no máximo, como tolerável.

Art. 25o - O tempo para apresentação de imagens e/ou sons será 
contabilizado dentro desse período. 
No Ambiente Virtual de Aprendizagem Blackboard, será disponibili-
zado um modelo de arquivo em PowerPoint com dicas para a apre-
sentação oral. 

Art. 17o - A Banca de Avaliação será composta por três membros: 
o professor supervisor e mais dois profissionais (um do corpo do-
cente da instituição e um convidado externo, atuante na área jor-
nalística e que possa contribuir para melhor avaliação do projeto). 
Parágrafo Único - Não sendo possível a presença de convidado, a 
banca deverá ser formada por dois docentes da Universidade.

Art. 20o - A Banca de Avaliação deverá levar em consideração os 
seguintes critérios para avaliação:
I- Relatório de Fundamentação Teórica e Metodológica e Mono-
grafia: 
a) Aspectos formais, teóricos, metodológicos, coesão e coerência 
textuais.
b) Análise teórica consistente. 
c) Grau de informação do documento.

II- Trabalho Experimental: 
a) Utilidade e originalidade do TCC, considerando os domínios téc-
nico e estético. 
b) Consciência ética expressa no trabalho. 
c) Coerência entre o formato e a natureza do projeto.
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Calendário oficial Cruzeiro do Sul
23 a 29/11 - A1 
6 a 12/12 - AF
13 a 19/12 - Rev nota

Notas
AV. PARC. I: Orientação: 2,5
AV. PARC. II: Entrega do Relatório 
de Fund. Teórica e Metodológica e 
do Trabalho Experimental ou Mo-
nografia: 2,5
AV. REGIMENTAL: Banca de Ava-
liação: 5,0 . (Art. 34 - §2º)

4,0 a 5,0 - trabalho relevante; 
3,0 a 3,9 - trabalho aprovado; 
1,5 a 2,9 - trabalho deficiente e 
que deve ser encaminhado para 
nova apreciação (AF); 
0 a 1,4 - trabalho reprovado. (Art. 
35)

14/12 - AF TCC       -      17 e 18/12 - Publicação nota sistema

Entrega 
TCC

Banca 
TCC

AF
TCC

Nota
Final

Novembro / Dezembro   2018Domingo      Segunda       Terça         Quarta        Quinta         Sexta         Sábado

Banca 
TCC

Nota
Final

Banca 
TCC

Banca 
TCC

Banca 
TCC

Datas
1/08 início do semestre 
e Etapa II
1/08 a 22/11 
Produção / orientação 

23/11 - Entrega TCC 
para avaliação
3, 4, 5, 6 e 7/12
Bancas das 19h às 23h    -   

Enade

ENADE
25/11

Produto Final
1 cópia capa dura do relatório ou monografia em cor 
e produto impresso em cor (boneco de revista, jornal, capa de DVD, etc), 
+3 cópias do Relatório em aspiral impresso colorido ou 
preto e branco + produto em pdf ou digital (áudio e vídeo) 
postado na nuvem em local a ser definido pela coordenação.
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Monografia 
Prática investigativa que envolve o 
uso de conceitos e arcabouço teó-
rico, resultando em texto de natu-
reza acadêmica. O desenvolvimento 
da monografia deve ser realizado 
segundo as normatizações da ABNT 
vigentes, sendo o número mínimo 
de páginas fixado em 60 (sessenta) 
e o máximo em 120 (cento e vinte), 
não contabilizando páginas com ele-
mentos pré-textuais e/ou apêndices.
 ■ Monografia de análise 
teórica. Trabalho teórico-concei-
tual sobre um assunto pesquisado 
bibliograficamente. Trata-se de uma 
revisão de literatura sobre um tema. 
 ■ Monografia de análise 
teórico-empírica. Pesquisa empí-
rica (trabalho de campo), que pode 
ser: 
 - análise interpretativa 
de dados primários em torno do 
tema, com apoio bibliográfico. 
 - teste de hipóteses, mo-
delos ou teorias, a partir de dados 
primários e secundários; 
 - trabalho realmente ori-
ginal, a partir de dados primários 
e/ou secundários. (Entendem-se 
como dados primários aqueles cujas 
informações são obtidas diretamen-
te no campo ou origem dos even-

tos pesquisados. Dados secundários 
são aqueles obtidos, por exemplo, 
de obras bibliográficas ou de relató-
rios de pesquisas anteriores sobre o 
tema).
 ■ Monografia apresen-
tada no formato de um estudo 
de caso. Análise específica da rela-
ção entre um caso real e hipóteses, 
modelos e teorias. Deve ser desen-
volvida a partir de análise de uma 
determinada organização ou em 
qualquer outro contexto que retrate 
a situação encontrada e proponha 
uma solução/mudanças no contex-
to analisado. 

Trabalho Experimental 
Prática investigativa que exige do-
mínio conceitual e teórico aplicado 
à produção na área específica de 
atuação profissional.
 ■ Área Impressa
 - Desenvolvimento de re-
portagem extensa, a ser apresen-
tada em formato livro, baseada 
em pauta temática, cujo texto final 
deverá conter, no mínimo, 80 mil 
caracteres. O produto final será um 
livro-reportagem, com dimensões 
estabelecidas de acordo com nor-
mas da Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT), encadernado 

MANUAL DO TRABALHO DE CONCLUSÃO 
DE CURSO DE JORNALISMO

São modalidades de TCC:

8
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em lombada quadrada, eventual-
mente ilustrado com fotografias ou 
outras formas de linguagem visual, 
acompanhado de Relatório de Fun-
damentação Teórica e Metodológica.
 - Revista ou Jornal - De-
senvolvimento de projeto gráfi-
co-editorial, de caráter jornalístico, 
nos formatos de jornal ou de revista, 
baseado em temática central, indu-
tora das pautas correspondentes 
para compor o produto editorial 
pretendido. O produto final será um 
documento composto por Relatório 
de Fundamentação Teórica e Meto-
dológica, boneco completo da edi-
ção, textos finais e prova [pré-print] 
da edição experimental, no formato 
final previsto no projeto. Na opção 
jornal, deverá ter, no mínimo, oito pá-
ginas, preferencialmente em formato 
tabloide ou maior. Na opção revista, 
deverá ter, no mínimo, 24 páginas. 
Ambos devem prever boxes, títulos, 
intertítulos, infográficos e imagens.
 ■ Área Televisiva
 - Desenvolvimento de re-
portagem extensa ou documen-
tário, a ser apresentado no meio TV, 
baseado em pauta temática, com no 
mínimo 15 e no máximo 30 minutos 
de duração. O produto final será 
apresentado em DVD, acompanha-
do de Relatório de Fundamentação 
Teórica e Metodológica, incluindo 
material de pesquisa aplicado no 
desenvolvimento do produto e ro-
teiro completo da reportagem ou 
documentário.
 - Desenvolvimento de te-

lejornal experimental (com du-
ração mínima de 15 e máxima de 
30 minutos), apresentado em DVD, 
acompanhado de Relatório de Fun-
damentação Teórica e Metodoló-
gica, incluindo material de pesquisa 
aplicado no desenvolvimento das 
reportagens incluídas no telejornal e 
seu roteiro completo.
 ■ Área Radiofônica
 - Desenvolvimento de re-
portagem extensa ou documentá-
rio para o meio Rádio, com duração 
mínima de 15 e máxima de 30 mi-
nutos, baseada em pauta temática. 
O produto final será uma mídia para 
reprodução, acompanhada de Re-
latório de Fundamentação Teórica 
e Metodológica, incluindo material 
de pesquisa aplicado no desenvol-
vimento da reportagem e seu roteiro 
completo. 

 - Desenvolvimento de ra-
diojornal temático, com duração 
mínima de 15 e máxima de 30 mi-
nutos, baseado em pautas específi-
cas decorrentes do tema escolhido. 
O produto final será uma mídia para 
reprodução, acompanhada de Re-
latório de Fundamentação Teórica 
e Metodológica, incluindo material 
de pesquisa aplicado no desenvol-
vimento das reportagens e roteiro 
completo do radiojornal.

 - Desenvolvimento de pro-
grama de debates em formato de 
mesa-redonda, a ser apresentado 
no meio rádio, com duração mí-
nima de 15 e máxima de 30 minu-

9
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tos, baseado em pautas específicas 
decorrentes do tema escolhido. O 
produto final será uma mídia para 
reprodução, acompanhada de Re-
latório de Fundamentação Teórica 
e Metodológica, incluindo material 
de pesquisa aplicado no desenvolvi-
mento do programa e roteiro com-
pleto do programa.
 ■ Área Fotográfica
 - Desenvolvimento de en-
saio fotográfico (PB ou colorido), 
temático, a ser apresentado sob o 
formato de livro ou de exposição es-
tática ou dinâmica (visual-sonora). O 
produto final será acompanhado de 
relatório com fundamentação teóri-
ca e metodológica. No caso de ex-
posições, o ensaio deverá também 
ser acompanhado de texto com, no 
mínimo, 20.000 caracteres.
 - Desenvolvimento de 
grande reportagem fotográfica 
(PB ou colorido) a ser apresentada 
no formato revista, livro ou similar. 
O produto final será acompanhado 
de relatório com fundamentação 
teórica e metodológica. A grande 
reportagem fotográfica deverá ser 
acompanhada de texto com, no míni-
mo, 20.000 caracteres.
 ■ Área Digital
 - Desenvolvimento de 
conteúdo temático jornalístico, 
sob o formato de site, portal – ou 
demais produtos digitais de caráter 
jornalístico - com a correspondente 

operação experimental e com, um 
mínimo de, 30 páginas, compos-
tas de textos, ilustrações e/ou ima-
gens adequadas. O produto final 
será produto digital (site, portal ou 
demais produtos digitais de caráter 
jornalístico apresentado em mídia a 
ser definida), acompanhado de Re-
latório de Fundamentação Teórica e 
Metodológica, que incluirá obrigato-
riamente a reprodução das páginas.
 - Desenvolvimento de re-
vista eletrônica, incluindo página 
inicial, textos e imagens, contendo 
entre 20 mil e 30 mil caracteres. O 
produto final será apresentado em 
mídia (a ser definida), acompanha-
do de Relatório de Fundamentação 
Teórica e Metodológica, que incluirá 
obrigatoriamente a reprodução das 
páginas.
 ■ Área de Comunicação 
Empresarial
 - Desenvolvimento de pro-
jeto completo de comunicação 
para público externo e/ou interno 
de uma empresa, de organização 
não-governamental ou instituição 
de fins não lucrativos, com apresen-
tação obrigatória de peças comuni-
cacionais. O produto final será um 
documento em formato A4, com 
as peças do projeto de comunicação 
empresarial encadernadas em capa 
dura de percaline, mais o Relató-
rio de Fundamentação Teórica e 
Metodológica.

10
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Estrutura do Projeto (Etapa I e II)
1 - Na etapa I, o TCC (qualquer que 
seja a modalidade escolhida) deverá 
possuir a seguinte estruturação de 
Projeto de Pesquisa: 
a) Introdução: objeto da pesquisa 
e tema com justificativa. Apresenta-
ção da delimitação e abordagem te-
mática, indicação de suas principais 
referências conceituais, finalidades 
e justificativa. Essa apresentação 
deve destacar os principais tópi-
cos do trabalho, objetivando situar 
tema, modalidades e Linha de Práti-
ca Investigativa. 
b) Justificativa: exposição da rele-
vância do problema. Apresentação 
de projetos semelhantes já desen-
volvidos e o diferencial do Projeto. 
Apresentação do alcance do proje-
to, relevância e originalidade em re-
lação à área específica de formação. 
c) Descrição dos objetivos:
 • Objetivo Geral: o objetivo 
geral está relacionado ao resultado 
(teórico e prático) mais abrangente 
para o qual o projeto pretende con-
tribuir. O objetivo está relacionado 
ao problema/questão que motivou 
a realização do trabalho. 
 • Objetivos Específicos: 
deve definir exatamente o que se 
espera atingir até o final do traba-
lho. Inclui também os produtos que 
se espera gerar com a execução do 
trabalho. 
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d) Problematização e hipótese(s): 
problema é um questionamento, te-
órico ou prático, no conhecimento 
de alguma coisa de real importân-
cia, para a qual se deve encontrar 
uma solução. As hipóteses são res-
postas provisórias à questão cen-
tral ou ao problema da pesquisa. 
Seu desafio, durante a execução da 
prática investigativa, será o de veri-
ficar a validade das suas “respostas 
provisórias”, seja para confirmá-las 
ou para refutá-las. A(s) hipótese(s) 
deve(m) ser formulada(s) de forma 
afirmativa. 
e) Aspectos teóricos: apresenta-
ção da inserção do projeto dentro 
das pesquisas existentes e revisão 
da bibliografia fundamental. Fun-
damentação teórica da prática in-
vestigativa, definição dos conceitos 
empregados. 
f) Aspetos metodológicos: expli-
citação dos métodos e técnicas de 
investigação temática, abordagem 
e produção prática. É o caminho 
traçado para atingir os objetivos 
do projeto. Deve-se elaborar um 
conjunto de procedimentos que, 
articulados numa sequência lógica, 
permitam atingir os objetivos pré-
-estabelecidos pelo projeto. 
g) Referências: trata-se de uma lista 
em ordem alfabética das obras que 
foram consultadas e podem vir a 
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ser aproveitadas para o desenvolvi-
mento da pesquisa. Posteriormente, 
as formas de citação e referência de-
vem obedecer às normas vigentes 
da Associação Brasileira de Normas 
e Técnicas (ABNT).
h) Cronograma: plano de execução 
das atividades descritas na metodo-
logia do projeto. Sugere-se elaborar 
tal plano no formato de quadro es-
quemático com o apontamento das 
semanas nas quais se pretende exe-
cutar cada atividade, notoriamente, 
contemplando a Etapa I e a Etapa II.

1.1 - Na etapa I, o TCC (para quem 
escolher a modalidade Trabalho 
Experimental) deverá possuir a se-
guinte estruturação de Projeto de 
Trabalho Experimental, somado ao 
Projeto de Pesquisa. Cabe dizer que 
o que virá a seguir não se aplica ao 
estudante que optar por trabalho 
monográfico:
 •Título provisório do pro-
duto final;
 •Área e Formato; 
 •Sinopse (breve descrição 
da proposta de trabalho em três li-
nhas, destacando as principais ca-
racterísticas, enfoque, público-alvo etc).
 •Descrição do projeto: 
Características do produto (lingua-
gem, linha editorial, missão, visão, 
valores, tempo de duração/núme-
ro de páginas, quadros, tipologia, 
identidade visual/sonora etc.).
 •Pré-pautas (assunto, obje-

tivo, histórico, fontes (com contatos 
e cargos) e sugestões de perguntas 
ou tópicos para discussão).
 •Cronograma geral (em 
forma de tabela - fases do projeto 
com datas de início e término); 
 •Investimento (colabora-
dores, locações, alimentação, trans-
porte, impressão, fitas etc); 
 •Finalidades (aprendiza-
gem pessoal – texto individual; uso 
social; possibilidade de publicação, 
veiculação e interesse científico).

2 - As Etapas I e II serão entregues 
digitadas, impressas em formato A4 
(margens: superior 3 cm, inferior 2 
cm, esquerda 3 cm e direita 2 cm). 
A fonte poderá ser escolhida entre 
Arial ou Times; corpo 12; entrelinhas 
com espaço 1,5; alinhamento geral 
justificado; títulos e subtítulos se-
guindo as normas de numeração 
progressiva da ABNT (sem recuo nos 
subitens). A numeração das páginas 
deverá iniciar na Introdução (todas 
as folhas, a partir da folha de rosto, 
devem ser contadas, porém não nu-
meradas) e estar no canto superior 
direito da página. As referências bi-
bliográficas devem estar de acordo 
com as normas da ABNT vigente. 
As ilustrações e fotografias deverão 
estar nítidas e com boa qualidade 
de impressão, em formato padrão 
10X15.

2.1 - Na Etapa II, o TCC deverá pos-
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suir a estruturação de Relatório de 
Fundamentação Teórica e Meto-
dológica relacionado a seguir. Ao 
estudante que optar pelo trabalho 
de cunho monográfico, a presente 
orientação não se aplica, tendo em 
vista que deverá entregar apenas a 
monografia científica planejada na 
etapa I:
 • Capa.
 • Folha de rosto.
 • Ficha técnica.
 • Resumo (apresentação 
concisa das partes principais do tex-
to, somente em português. Deverá 
conter a referência do trabalho em 
cerca de 10 linhas e incluir cinco pa-
lavras-chave).
 • Sumário.
 • Introdução.
 • Objetivos.
 • Problema e/ou hipótese(s) 
de pesquisa.
 • Justificativa.
 • Plano Estratégico - depen-
dendo do tipo de produto a ser rea-
lizado, devem ser desenvolvidos um 
ou mais itens a seguir:
 • Descrição do produto: periodi-
cidade, formato, recursos gráficos. 
 • Estratégias para definição 
de layout, para definição de mapa 
de site ou para outros produtos. 
Exemplo de TV e rádio: duração do 
programa, intervalos, periodicidade 
e VTs. Exemplo de livro: quantidade 
de páginas, número de capítulos, 
utilização de imagens e ou ilustra-

ções, recursos de edição, entre ou-
tros.
 • Público a ser atingido: pla-
no de estratégia para definição do 
público-alvo.
 • Técnicas utilizadas a fim de 
se atingir os objetivos pretendidos.
 • Referencial Teórico: utiliza-
ção de teorias científicas reconheci-
das no campo de conhecimento em 
que se insere a pesquisa proposta, 
a fim de sustentar as hipóteses por 
meio de argumentação e fornecer 
explicações plausíveis sobre os fe-
nômenos observados.
 • Referências: lista de todos 
os documentos utilizados e ou con-
sultados para a elaboração do rela-
tório, incluindo imagem e som.
 • Cronograma: planejamen-
to das atividades a serem executa-
das.
 • Orçamento: especificação 
em tabela dos recursos materiais e 
financeiros necessários para a ope-
racionalização do trabalho.
 • Apêndices: lista de docu-
mentos elaborados pelos alunos a 
fim de complementar sua argumen-
tação, sem prejuízo da unidade do 
trabalho. Os apêndices são identifi-
cados por letras maiúsculas conse-
cutivas, travessão e pelos respecti-
vos títulos. Devem conter:
 • Transcrições completas e 
literais de entrevistas realizadas (em 
pdf). Pautas e/ou espelhos. 
 • Roteiros de rádio ou de TV. 
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 • Fotos, se essas forem feitas 
pelo aluno, caso contrário, deverão 
constar dos Anexos (em pdf). 
 • Diário de campo: descrição 
completa e uma narrativa informan-
do sobre a confecção do trabalho. O 
aluno disponibilizará informações 
sobre os primeiros passos do traba-
lho, sobre a escolha do tema espe-
cífico, as primeiras etapas de pes-
quisa, até a sua finalização. Nele, o 
aluno (ou grupo) fará um relato das 
atividades realizadas, das dificulda-
des encontradas e das conquistas.
 • Anexos: lista de documen-
tos, não elaborados pelo aluno, que 
serve como fundamentação, com-
provação e ilustração, ou seja, que 
tenha relevância para o trabalho (fo-
tocópias, imagens, transcrições). Os 
anexos são identificados por letras 
maiúsculas consecutivas, travessão, 
e pelos respectivos títulos (em pdf).

Disciplinas da Etapa I 
3 - A etapa envolve as disciplinas 
Projetos em Jornalismo Impresso 
(80 h/a) e Tópicos em Jornalismo 
(80 h/a). Sendo, a primeira discipli-
na responsável pelo Projeto de Pes-
quisa da Monografia e pelo Projeto 
de Pesquisa do Relatório de Funda-
mentação Teórica e Metodológica e 
a segunda pelo Projeto do Trabalho 
Experimental. Aos que optam pela 
modalidade Monografia, a nota de 
Jornalismo Impresso (80 h/a) deverá 

ser replicada em Tópicos em Jorna-
lismo (80 h/a)
 

Disciplinas da Etapa II 
4 - A etapa compreende as discipli-
nas Orientação do Trabalho de Con-
clusão de Curso (80 h/a) e Projetos 
em Jornalismo Eletrônico (80 h/a). 
Tendo em vista a possibilidade de 
ter atribuição de desdobramentos ou 
no mínimo 4 professores (consideran-
do o período matutino e noturno, tal 
qual a configuração vigente), tais dis-
ciplinas e suas atribuições serão des-
tinadas à orientação dos Trabalhos 
Experimentais e seus respectivos Re-
latórios ou Monografias.

5 - A aprovação na Etapa I é pré-re-
quisito para cursar Etapa II. 

6 -  Sobre a indicação de professores 
orientadores de TCC:
6.1 -  A indicação dos orientadores 
é feita pelos alunos, dentro do gru-
po de professores atribuídos às dis-
ciplinas da Etapa II deste trabalho, 
a saber Orientação do Trabalho de 
Conclusão de Curso (80 h/a) e Pro-
jetos em Jornalismo Eletrônico (80 
h/a).  Os alunos podem sugerir até 
três orientadores, em ordem de pre-
ferência, contudo, a coordenação 
terá que – em consenso com o cor-
po docente – definir equanimidade 
na distribuição de orientandos bem 
como afinidades de área e aderência. 
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Avaliação
7 -  O cumprimento das etapas I 
(Projeto de Pesquisa e Projeto Ex-
perimental) e II (Relatório de Funda-
mentação Teórica e Metodológica, 
Monografia e Banca Examinadora) 
será instrumento único para a ava-
liação semestral. ... 
7.1 - No 7º semestre, a avaliação 
será composta da seguinte forma 
nas disciplinas a seguir: 
I - Na disciplina Projetos em Jornalis-
mo Impresso (80 h/a):
AVALIAÇÃO PARCIAL 1= 2,5 (dois e 
meio) pontos referentes ao cumpri-
mento das etapas do Projeto de Pes-
quisa de forma assertiva e eficiente 
ao longo do semestre. Para o aluno 
que for realizar Monografia, essa 
etapa valerá 5,0 (cinco) pontos. 
AVALIAÇÃO PARCIAL 2= 2,5 (dois e 
meio) pontos para o Projeto de Tra-
balho Experimental orientado pela 
disciplina Tópicos em Jornalismo 
(80 h/a).
AVALIAÇÃO REGIMENTAL 5,0 (cinco) 
pontos referentes à entrega final do 
Projeto de Pesquisa planejado na 
disciplina Projetos em Jornalismo 
Impresso (80 h/a).

II - Na disciplina Tópicos em Jornalis-
mo (80 h/a):

AVALIAÇÃO PARCIAL 1= 2,5 (dois 
e meio) pontos referentes ao cum-
primento das etapas do Projeto de 
Trabalho Experimental de forma 
assertiva e eficiente ao longo do se-
mestre. 
AVALIAÇÃO PARCIAL 2= 2,5 (dois e 
meio) pontos para o Projeto de Pes-
quisa orientado pela disciplina Proje-
tos em Jornalismo Impresso (80 h/a).
Para o aluno que for realizar Mono-
grafia, essa etapa valerá 5,0 (cinco) 
pontos.
AVALIAÇÃO REGIMENTAL 5,0 (cinco) 
pontos referentes à entrega final do 
Projeto Experimental concebido na dis-
ciplina Tópicos em Jornalismo (80 h/a).

7.2 - No 8º semestre, a avaliação 
será composta da seguinte forma, 
nas disciplinas Orientação do Traba-
lho de Conclusão de Curso (80 h/a) 
e Projetos em Jornalismo Eletrônico 
(80 h/a).
AVALIAÇÃO PARCIAL I: Orientação: 
2,5 (dois e meio) pontos.
AVALIAÇÃO PARCIAL II: Entrega do 
Relatório de Fundamentação Teóri-
ca e Metodológica e do Trabalho Ex-
perimental ou Monografia: 2,5 (dois 
e meio) pontos.
AVALIAÇÃO REGIMENTAL: Banca de 
Avaliação: 5,0 (cinco) pontos.
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