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Objectivos 

  

A cadeira semestral visa ministrar nos alunos as noções essenciais do trabalho numa 
redacção de televisão, da forma mais prática possível, tendo em vista uma adaptação ao 
mercado profissional. 

Nesse prisma, são vários os aspectos a abordar. Numa fase inicial versam mais na  escrita e 
na linguagem televisivas e, posteriormente, a sua aplicação a situações reais de redacção, de 
forma a testar o desempenho dos alunos. 

Há a tentativa de recriar uma redacção na preparação de um jornal televisivo em todas as 
suas vertentes e géneros jornalísticos, com especial incidência na reportagem e na forma da 
sua apresentação, com todos os cuidados implica: ideia, recolha de dados, selecção de 
informação, escrita, edição e até forma de leitura e colocação de voz. Os restantes géneros 
jornalísticos, presentes no jornal, também serão explorados, tentando adequar cada aluno às 
diferentes áreas e funções jornalísticas. 

  

  

Metodologia 

  

• Aulas teóricas  

  



• Aulas práticas: 

��� Visionamento e análise de produtos televisivos na área de informação. �
��� Realização de jornais televisivos, de forma a que todos os alunos tenham oportunidade 

de experimentar as várias funções de um jornalista no decurso do mesmo. �

É aqui que se pretende a maior prática e tentativa de recriar o ambiente de redacção em 
todos os seus expoentes, que passam pela organização de uma televisão, cargos, hierarquias 
e funções. Pretende-se também o  desenvolvimento do contacto directo com áreas tão 
distintas como a edição e a agenda e planeamento, de forma a dar uma visão mais 
abrangente do trabalho, assim como a análise e discussão de temas éticos da profissão. O 
contacto com as fontes será igualmente privilegiado, sejam elas fontes directas ou o telex de 
agências informativas. Na fase mais avançada de produção e realização de jornais televisivos 
será igualmente a apresentação e o domínio da câmara de televisão€ € €   

3. Trabalho específico de voz: colocação, entoação, ritmo 

4.  Análise em grupo dos vários trabalhos efectuados durante o semestre. 

5.  Conferências com especialistas da área televisiva. 

  

  

  

  

  

Conteúdo  

  

É objectivo primordial identificar os diversos géneros jornalísticos televisivos; criar técnicas 
e “truques” para redacção e elaboração de matéria jornalística para televisão; criar técnicas 
de apresentação e relação directa com a câmara, seja para a condução de um espaço, ou para 
uma reportagem em directo, ou ainda para um apontamento de uma reportagem; Identificar 
as técnicas de elaboração de um alinhamento para um jornal televisivo; Conhecer e 
identificar todos os passos na abordagem e realização de qualquer género jornalístico; 
Noções básicas de edição, nomeadamente a digital, cada vez mais dependente do jornalista.  

  

  

Avaliação 

  



A avaliação será contínua e terá em conta os seguintes critérios: 

• Testes escritos 

• Participação nas aulas 

• Assiduidade  

• Trabalhos diários individuais e de grupo 

• Trabalho final da cadeira 
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