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 O projeto Caderno de Entrevistas Código é transversal e
envolve as disciplinas de Redação Jornalística I,
Fotojornalismo, Políticas Públicas, Comunicação
Comunitária e Terceiro Setor e Técnicas de Entrevista e
Reportagem, todas dentro da grade do 1º/2º semestres
do curso de Jornalismo.

 Cada uma delas contribui com parte das reflexões e do
trabalho laboratorial envolvido na construção dessa
experiência prática dirigida aos alunos de primeiro ano.

 Tendo como atribuição na nota de avaliação parcial até
2,50 (dois pontos e meio)



 Para iniciar o aprendizado prático no universo da produção jornalística, os alunos
do 1º e 2º semestres participam da experiência de concepção, construção e
execução do Caderno de Entrevistas Código.

 O trabalho será realizado em grupos de 3 a 5 alunos, envolvendo as disciplinas de
Redação Jornalística I, Fotojornalismo, Políticas Públicas, Comunicação Comunitária
e Terceiro Setor e Técnicas de Entrevistas e Reportagem.

 O modelo definido para o texto final do Caderno é de entrevista pingue-pongue,
usando todos os recursos de linguagem estudados na disciplina de Redação, entre
eles: título, abertura com apresentação do perfil do entrevistado e
contextualização, “olho” de destaque etc.

 A produção de imagens será objeto da disciplina de Fotojornalismo, alinhada à
condução da produção das entrevistas, oferecendo oportunidade de execução
prática dos conteúdos desenvolvidos.

 A elaboração das perguntas para a entrevista deve contemplar e contar com a
colaboração de todas as disciplinas.

 O Caderno será formatado para o ambiente digital, e ficará disponível para leitura
na página http://codigo.inf.br/ , com uma apresentação simples e funcional.
Podemos, eventualmente, inserir conteúdo multimídia complementar
(vídeos/áudios/galeria de fotos).

http://codigo.inf.br/


 A entrevista é uma das etapas mais importantes do processo jornalístico e, ao
priorizá-la, temos a oportunidade de, ainda neste momento inicial da formação,
desenvolver temas fundamentais como a escolha das fontes, a importância da
apuração, cuidados na construção do texto capazes de dar voz aos personagens
destacados, com respeito e fidelidade às opiniões do interlocutor, a tradução do
texto oral para o texto escrito.

 Ao elaborar suas pautas de entrevistas, as turmas deverão desenvolver dois
arranjos simultâneos: as decisões tomadas internamente no grupo e as decisões
tomadas pelo conjunto da sala, sempre orientadas pelos professores, com
oportunidade de desenvolver a capacidade de diálogo, resolução de conflitos e
trabalho em equipe.

 Divergências e convergências (pautas parecidas podem gerar disputas) fazem
parte do percurso esperado e oferecem oportunidade de reflexão e aprendizado
sobre os sentidos da criação de um produto jornalístico coerente e atrativo e do
respeito às decisões coletivas.

 Na etapa de redação, os alunos deverão se deparar com os desafios de manter a
fidelidade à opinião dos entrevistados e, ao mesmo tempo, elaborar um texto
interessante e bem redigido do ponto de vista jornalístico, sendo orientados pelos
professores das disciplinas envolvidas.



Cada turma produzirá o seu próprio Caderno, cada qual com um 
eixo temático específico, escolhido pelo grupo.

Até o momento, foram escolhidos como temas:
 Turma 1ºA/2ºA (São Miguel/Manhã):
 Turma 1ºB/2ºB (São Miguel/Noite) 
 Turma 1ºC/2ºE (Liberdade/Manhã): 
 Turma 1ºD/2ºF (Liberdade/Noite):

A partir desses temas centrais, os grupos vão escolher 
personagens capazes de render uma boa entrevista pingue-
pongue, com uma variação de abordagem para evitar repetições 
ao longo do Caderno, sempre com a orientação dos professores 
envolvidos.



 Entrega das Pautas organizadas e impressas para Profª
Rosângela Paulino:

 Turma 1ºA/2ºA (São Miguel/Manhã): 31/08
 Turma 1ºB/2ºB (São Miguel/Noite) 04/09
 Turma 1ºC/2ºE (Liberdade/Manhã): 06/09
 Turma 1ºD/2ºF (Liberdade/Noite): 03/09

Obs: As pautas deverão conter: nomes completos e RGM
dos integrantes do grupo, nome da fonte a ser
entrevistada, justificativa em 5 a 10 linhas, pauta de
perguntas para avaliação (mínimo de 8 e máximo de 12
perguntas). Quaisquer alterações posteriores nos
integrantes do grupo devem ser registradas formalmente
por email e justificadas. Alterações da(s) fonte(s)
escolhida(s) deverão ser previamente acordadas com os
professores e colegas.



 Prazo final de realização da entrevista:

 Turma 1ºA/2ºA (São Miguel/Manhã): 21/09

 Turma 1ºB/2ºB (São Miguel/Noite) 18/09

 Turma 1ºC/2ºE (Liberdade/Manhã): 20/09

 Turma 1ºD/2ºF (Liberdade/Noite): 17/09

 Orientação: permanente



 Prazo final para decupagem, escolha e 
edição de imagens:

 Turma 1ºA/2ºA (São Miguel/Manhã): 05/10

 Turma 1ºB/2ºB (São Miguel/Noite) 02/10

 Turma 1ºC/2ºE (Liberdade/Manhã): 04/10

 Turma 1ºD/2ºF (Liberdade/Noite): 01/10

 Orientação: permanente



 Entrega dos textos finais e imagens:

 Turma 1ºA/2ºA (São Miguel/Manhã): 26/10

 Turma 1ºB/2ºB (São Miguel/Noite) 23/10

 Turma 1ºC/2ºE (Liberdade/Manhã): 25/10

 Turma 1ºD/2ºF (Liberdade/Noite): 22/10

 Orientação: permanente



 Fechamento do Caderno:

 Turma 1ºA/2ºA (São Miguel/Manhã): 30/11

 Turma 1ºB/2ºB (São Miguel/Noite) 27/11

 Turma 1ºC/2ºE (Liberdade/Manhã): 29/11

 Turma 1ºD/2ºF (Liberdade/Noite): 26/11

 Orientação: permanente


