INTEGRAÇÃO EM PROJETO DE INVESTIGAÇÃO
PARTICIPATION IN RESEARCH PROJECTS
2020/2021
1. Unidade curricular/Course unit:
a) Designação: Laboratório Avançado de Jornalismo No título explicite o âmbito temático do
projeto, ou o domínio teórico ou metodológico em que o aluno irá desenvolver a sua atividade no
projeto.
Name: Advanced Journalism Lab
b) Número de vagas/vacancies: 12
2. Código da unidade curricular/Course unit code: Não preencher
3. Faculdade/Faculty: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
4. Unidade de Investigação/Research Unit: ICNOVA - Instituto de Comunicação da NOVA |
http://icnova.fcsh.unl.pt
5. Curso/Course: Opção livre aberta a todos os cursos de mestrado
6. Nível do curso/Course Level: Mestrado
7. Carácter da unidade curricular: Opcional
8. Tipo da unidade curricular/Type of course unit: Opção Livre
9. Percentagem de aulas práticas/Percentage of practical classes: não aplicável
10. Ano do plano de estudos/Syllabus year: Qualquer
11. Semestre/Semester: 1.º semestre/1st semester
12.

Número

de

créditos/Number

of

credits

(1

ECTS

28

horas)

:

10 ECTS (para doutoramento ou mestrado)
13. Investigador responsável/Principal researcher: António Granado e Dora Santos Silva
14. Número de horas por sessão/Number of hours per session: Não aplicável
Período de funcionamento/Class period: 28 de setembro a 18 de dezembro de 2020
15. Objetivos da unidade curricular/Learning objectives (máx. 200 palavras; expostos em termos do que
se espera que o aluno adquira:
1. Compreender o funcionamento da redação de um orgão de comunicação social;
2. contribuir com sugstões próprias para a agenda de um órgão de comunicação social;
3. produzir peças jornalísticas de qualidde para o referido órgão de comunicação social;
4. contribuir para o projeto de investigação em curso no que respeita aos métodos de investigação.
16. Competências gerais do grau/General skills of the degree: b); c), e), f), g)
17. Competências específicas do curso/Specific Course Skills: Não aplicável. /Not applicable.
18. Requisitos de frequência/Attendance requirements:
19. Conteúdo da unidade curricular/Syllabus (máx. 200 palavras): A unidade curricular de Laboratório
Avançado de Jornalismo enquadra-se num projeto de investigação do ICNOVA que tem como objetivo
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estudar a relação entre o ensino da inovação nos media no ensino superior e as competências que são
exigidas a esse nível numa redação. 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. Dado tratar-se de uma unidade curricular de carácter
totalmente laboratorial, funcionará como uma redação de um órgão de comunicação social. Haverá
reuniões periódicas de decisão de agenda editorial e acompanhamento, quer dos editores do órgão de
comunicação social quer dos professores responsáveis, de forma a que a produção das peças seja
garantida nos prazos previstos.
20. 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. Vásquez-Herrero, J. et al (eds). 2020. Journalistic Metamorphosis - Media Transformation in the
Digital Age. Berlim: Springer
21. Métodos de ensino/Teaching Methods: .Laboratorial
22. Métodos de avaliação/Assessment methods: Durante a unidade curricular, os alunos deverão
produzir e publicar, no mínimo, três peças jornalísticas. A qualidade dessas peças e o apoio ao projeto de
investigação na componente metodológica determinarão a avaliação final na unidade curricular.
23. Língua de ensino/Teaching language: Português
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