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1. Unidade curricular (UC)/Curricular Unit
a) Designação: Laboratório Avançado de Jornalismo
Name: Advanced Journalism Lab
b) Número de vagas/Vacancies: 12
2. Pequeno texto introdutório que deve refletir, o enquadramento da UC proposta na oferta
curricular da NOVA FCSH, bem como, o carácter inovador ou a complementaridade com outras
UC’s existentes.
O seminário de Laboratório Avançado de Jornalismo enquadra-se na oferta do Departamento de
Ciências da Comunicação e resulta de uma parceria com a sociedade civil, nomeadamente um órgão
de comunicação social de expressão nacional. O seu carácter inovador consiste na produção de
peças jornalísticas que extravasam as fronteiras da própria faculdade, uma vez que serão publicados
no referido órgão de comunicação social. Além disso, os estudantes terão a oportunidade de ser
enquadrados no trabalho diário de uma redação.
3. Código da unidade curricular/Curricular unit code: [Não Preencher]
4. Faculdade/Faculty: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
5. Unidade de Investigação/Research Unit: IC NOVA http://www.icnova.fcsh.unl.pt
6. Curso/Course: Opção livre aberta a todos os cursos de mestrado
7. Nível do curso/Course Level: Mestrado
8. Carácter da unidade curricular: Opcional/Optional
9. Tipo da unidade curricular/Type of curricular unit: Unidade Curricular Letiva
10. Percentagem de aulas práticas/Percentage of practical classes: 60%
11. Ano do plano de estudos/Syllabus year: 1.º ano
12. Semestre/Semester: 2.º semestre/2nd semester
13. Número de créditos/Number of credits (1 crédito = 28h): 10 ECTS (mestrado)
14. Docente ou Investigador responsável/Teacher or principal researcher: António Granado e Dora
Santos Silva
15. Número de horas por sessão/Number of hours per session: 3 horas (mestrado)
b) Número de sessões por semestre/Number of hours per semester: 16 sessões (mestrado)
c) Periodicidade/periodicity: Semanal
d) Período de funcionamento/Class period: 10 de fevereiro a 29 de maio, segundas, das 10h às 13h
16. Objetivos da unidade curricular/Learning objectives (máx. 200 palavras; expostos em termos do
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que se espera que o aluno adquira): No final da unidade curricular, o aluno deverá ser capaz de:
a) compreender o fucnionamento de uma redação;
b) contribuir com sugestões próprias para a agenda de um órgão de comunicação social;
c) cumprir as diretrizes e prazos acordados para entrega das peças;
d) produzir peças jornalísticas de qualidade para o referido órgão de comunicação social;
e) escolher os formatos mais adequados à produção de cada peça.
17. Competências gerais do grau/General skills of the degree: a); b); c); d) ;e); f)
18. Competências específicas do curso/Specific Course skills: Não aplicável./Not applicable.
19. Requisitos de frequência/Attendance requirements: Os alunos têm de demonstrar, através de
portefólio, experiência na escrita de artigos jornalísticos e domínio dos géneros jornalísticos
tradicionais e emergentes.
20. Conteúdo da unidade curricular/Syllabus (máx. 200 palavras):
Dado tratar-se de uma unidade curricular de carácter totalmente laboratorial, funcionará como uma
redação de um órgão de comunicação social. Todas as aulas funcionarão como reuniões periódicas
de decisão de agenda editorial e acompanhamento do trabalho dos alunos, quer por parte dos
editores do órgão de comunicação social quer dos professores responsáveis, de forma a que a
produção das peças seja garantida nos prazos previstos.
21. Bibliografia recomendada/Recommended reading: (máx. 5 títulos. Por ordem decrescente de
data de edição.)
1. Ricardo, D. (2010). Ainda Bem que me Pergunta. Manual de Escrita Jornalística, Lisboa:
Editorial Notícias
2. Itule, B.; Anderson, D. (2007) News Writing & Reporting. New York: McGraw-Hill.
3. PÚBLICO (2005) Livro de Estilo, 2ª ed, Lisboa, Público.
4. KOVACH, Bill e ROSENSTIEL, Tom (2005) Os Elementos do Jornalismo, Porto, Porto
Editora.
5.
22. Métodos de ensino/Teaching Methods: Laboratorial
23. Métodos de avaliação/Assessment methods: Durante a unidade curricular, os alunos deverão
produzir e publicar, no mínimo, três peças jornalísticas. A qualidade dessas peças determinará a
avaliação final na unidade curricular.
24. Língua de ensino/Teaching language: Inglês/English
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