
 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

1 

 

 

 

Cartografia do ensino de telejornalismo: em busca da convergência 

na análise das grades curriculares1 

 

 

Armando de Jesus do Nascimento JÚNIOR2 

Marina Urbieta BARBOSA3 

Iluska Maria da Silva COUTINHO4 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz de Fora, MG 

 

Resumo 

O objetivo deste estudo é analisar a influência das novas mídias no ensino do 

(tele)jornalismo. Para isso, buscamos identificar como as instituições de ensino têm 

preparado os futuros profissionais para a produção audiovisual frente às mudanças 

provocadas pela convergência midiática. Considerando os cursos de jornalismo das 

universidades públicas de Minas Gerais, levantamos as ementas e a grade curricular a 

fim de identificar a oferta de disciplinas que atendam a essa demanda. A partir dos 

conceitos de Jenkins e do referencial teórico desenvolvido pelo Laboratório de 

Jornalismo e Narrativas Audiovisuais (UFJF-CNPq), a pesquisa mostrou que há um 

distanciamento entre o ensino ofertado pelas instituições e a necessidade de aprendizado 

imposta para o (tele)jornalismo e mudanças tecnológicas dos meios.  

 

Palavras-chave: Ensino; Jornalismo; Convergência; Novas-mídias; 

(Tele)Jornalismo. 
 

 

Introdução 

 

Novas formas de produzir e pesquisar o jornalismo são uma das articulações e 

perspectivas de estruturação de uma cartografia que busca identificar as uni-

diversidades das formas de ensino e pesquisa.  A proposta desta investigação seria a de 
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buscar evidências em métodos de ensino, pesquisa e prática laboratorial nas instituições 

públicas de ensino superior, IES. No caso deste estudo, buscamos verificar se há uma 

resposta social das instituições em relação ao desenvolvimento do curso de jornalismo e 

na prática do (tele)jornalismo que abarque a integração com as novas mídias em 

circulação, considerando as IES do estado de Minas Gerais.  

Na tentativa de identificar qual o posicionamento das instituições frente a esse 

desenvolvimento tecnológico do audiovisual, questionamo-nos de que forma elas estão 

preparando os alunos de jornalismo não só para o conhecimento das novas tecnologias, 

mas também para suas potencialidades e recursos. É importante, portanto, saber quais 

tipos de metodologias e objetivos têm sido referência para as disciplinas obrigatórias e 

optativas das instituições de ensino superior. 

Os jornalistas sempre precisaram lidar com as mudanças da tecnologia, como, 

por exemplo, a substituição das máquinas de escrever pelo computador. O jornalista 

profissional precisa sair da faculdade preparado para encarar as mudanças das novas 

tecnologias dos meios de comunicação, assim como saber lidar com as potencialidades 

proporcionadas pela convergência. A fim de minimizar os impactos dessas 

transformações, caberia então às instituições de ensino papel fundamental na 

capacitação desse profissional diante dessas mudanças. 

Neste sentido, essa pesquisa desenvolvida pelo Laboratório de Jornalismo e 

Narrativas Audiovisuais, LJNA, (UFJF-CNPq) tem o objetivo identificar como as 

instituições propõe o ensino do (tele)jornalismo frente à era da convergência. Este o 

artigo é fruto do projeto “Cartografia do jornalismo audiovisual: formas de ensino, 

pesquisa e circulação do telejornalismo no Brasil”, desenvolvido desde maio de 2016. A 

partir do referencial teórico desenvolvido no LJNA e das considerações de Jenkins 

acerca da convergência, este estudo propõe identificar de que modo as instituições têm 

preparado os futuros profissionais para as perspectivas, em plena mutação, do 

jornalismo audiovisual e sua prática em diversos suportes. Para isso, consideramos as 

instituições públicas de ensino com sede no estado de Minas Gerais que, 

necessariamente, possuem o curso de jornalismo. Nessa perspectiva, a análise primeiro 

selecionou as instituições; posteriormente identificou a oferta de disciplinas dispostas 
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pelo currículo do curso e, por fim, quais conteúdos específicos eram voltados para o 

ensino e prática do (tele)jornalismo e as novas tecnologias. Neste sentido, o estudo 

buscou mapear a presença do ensino, prática e desenvolvimento das novas tecnologias 

relacionadas ao (tele)jornalismo a partir dos planos pedagógicos. 

 

 

1. A Convergência e o (Tele)Jornalismo 

 

A “cultura da convergência” proposta por Henry Jenkins se refere ao 

entrelaçamento de diversas mídias, as novas e as velhas, onde o fluxo comunicacional 

perpassa os limites dos meios e encontra, em múltiplas plataformas, uma nova maneira 

de construção e disseminação da informação. Nesse sentido, a “Cultura da 

Convergência nos mostra o próximo estágio da evolução, de interativa para 

participativa. Descreve o futuro das mídias e, por extensão, da cultura, de agora em 

diante” (JENKINS, 2009, p.28). 

A partir das propostas de Jenkins, é preciso compreender a convergência como 

um fenômeno não só tecnológico, mas também de conteúdo. Além disso, é fundamental 

reconhecer a convergência profissional e suas implicações diante dos processos de 

produção, seja de conteúdo, formatos, distribuição, circulação e consumo (Barbosa e 

Silva, 2014). Sendo assim, buscamos compreender a influência dessas transformações 

no ensino do jornalismo em IES mineiras. 

Admitindo-se que esse jornalismo contemporâneo é arraigado por diversas 

possibilidades proporcionadas pelos novos meios, segundo Coutinho e Mello (2016) são 

notórias as “transformações nos modos de produção e veiculação da notícia, 

caracterizadas principalmente pela interação dos meios”. É o que Ramón Salaverría 

chama de convergência jornalística: 

A convergência jornalística é um processo multidimensional que, 

facilitada pela implantação generalizada das tecnologias digitais de 

telecomunicação, afeta o âmbito tecnológico, empresarial, profissional 

e editorial dos meios de comunicação, propiciando uma integração de 

ferramentas, espaços, métodos de trabalho e linguagens anteriormente 

desagregadas, de forma que os jornalistas elaborem conteúdos que se 
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distribuam através de múltiplas plataformas, mediante linguagens 

próprias de cada uma (SALAVERRÍA, 2008, p. 404 apud 

COUTINHO, 2016, p. 3) 

  

Coutinho (2016) ainda salienta que para Salaverría, existem quatro dimensões 

na convergência jornalística: empresarial, tecnológica, profissional e comunicativa. A 

convergência empresarial estaria ligada às empresas de comunicação no que diz respeito 

à multiplicação dos meios dentro de um grupo de comunicação e a maneira como esses 

meios se articulam no âmbito econômico e editorial. A dimensão tecnológica traria 

novos horizontes para os jornalistas e estaria relacionada às mudanças nas atividades 

jornalísticas provocadas pela implantação das tecnologias. A terceira convergência se 

configura como as mudanças tecnológicas atingem os profissionais, uma vez que se 

altera a lógica do trabalho. Existiria ainda a dimensão comunicativa onde os novos 

meios virtuais ganham novas formas no modo como apresentam a informação. A 

convergência jornalística estaria centrada, portanto, não apenas na “integração das 

redações, mas sim num fenômeno que atinge toda conjuntura das mídias” 

(COUTINHO, 2016, p. 4).  

A presença das tecnologias na produção jornalística contribui para a criação de 

novos “processos operacionais nas empresas de comunicação que acabam alterando as 

práticas e atribuições profissionais do jornalismo” (VISEU, LORDÊLO e MEDEIROS, 

2012. p.3). Os reflexos dessas transformações na produção dos (tele)jornais ganharam 

novos rumos a partir dos anos 1990, quando o processo resultou em iniciativas de 

convergência. Naquele tempo, segundo Viseu (2012), as “emissoras de televisão e 

jornais impressos entraram na internet e passaram a distribuir seus conteúdos para web 

como uma extensão” ao que essas empresas sempre fizeram em relação à circulação e 

ao consumo de informações. 

A era da convergência resultou em um modelo de produção por meio do qual 

as redações estão interligadas, estrategicamente, a fim de atender a uma demanda de 

“audiência cada vez mais multiplataforma” (VISEU et al, 2012. p.7). Essa nova forma 

de gerir a informação, a partir da distribuição de conteúdo em vários suportes, estaria 

centrada em bases de dados organizadas pelas empresas a fim de atender a uma 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

5 

 

estratégia não só de conteúdo, mas também econômica. Os processos baseados nas 

novas mídias estariam relacionados não só com a web, 

mas também com as bases de dados (memória, digital e cambiável) 

nos diversos veículos (impresso, rádio e TV), as quais abriram novos 

caminhos para o jornalismo convergente, pois formatam novos 

padrões para a construção de peças informativas, permitem gestão de 

fluxo de informação em distintas plataformas e integram profissionais 

e usuários. (VISEU, LORDÊLO e MEDEIROS, 2012. p.8) 

 

2. Metodologia 

Considerando o advento e desenvolvimento cada vez maior de tecnologias, 

bem como sua ressignificação social, como então equipar o profissional jornalista que 

tem, cada dia mais, novas possibilidades no universo da comunicação? Como reunir 

todas as possibilidades das novas mídias numa convergência comunicacional onde 

imagem, texto, áudio e as próprias redes se relacionam simbioticamente? Sendo assim, é 

vital para o jornalista não apenas o conhecimento dessas ferramentas, mas também e, 

sobretudo, o conhecimento das possibilidades que elas têm no/para o processo 

jornalístico. 

Admitindo, então os efeitos da convergência e o ensino do (tele)jornalismo, 

esse estudo busca mensurar de que modo os profissionais têm sido orientados e 

capacitados pelas instituições de ensino mineiras. Desse modo, no desenvolvimento 

desse estudo, consideramos quatro etapas para a elaboração da análise: 

 

A. Identificar as instituições de ensino superior - o que incluiu federais e 

públicas - presentes no estado de Minas Gerais; 

B. Quais dessas instituições têm o curso de jornalismo, 

C. Qual o currículo base do curso, as disciplinas que são ofertadas e quais 

dessas disciplinas tem relação com o (tele)jornalismo e o audiovisual e, 

D. Quais dessas disciplinas presentes na base curricular atendem à demanda 

de conteúdos relacionados ao uso das tecnologias para a produção e o 

processo jornalístico audiovisual. 
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O levantamento das universidades resultou num escopo de nove instituições 

públicas de ensino superior de Minas Gerais, com a oferta da graduação em jornalismo: 

 

- Universidade Estadual de Minas Gerais – Campus Divinópolis; 

- Universidade Estadual de Minas Gerais – Campus Frutal; 

- Universidade Estadual de Minas Gerais – Campus Passos; 

- Universidade Federal de Juiz de Fora; 

- Universidade Federal de Minas Gerais; 

- Universidade Federal de Ouro Preto; 

- Universidade Federal de São João Del Rei; 

- Universidade Federal de Uberlândia e, 

- Universidade Federal de Viçosa. 

 

A partir daí, buscamos levantar, nos projetos pedagógicos disponibilizados nos 

sites das instituições, as ementas, a bibliografia, a quantidade das disciplinas 

obrigatórias e das optativas, bem como as cargas horárias de cada uma. Percebeu-se 

uma variação média do número de matérias ofertadas em cada instituição e algumas não 

apresentaram dados como o total de matérias opcionais. 

Com os dados obtidos, o objetivo em seguida foi identificar as disciplinas que 

apresentassem a ementa direcionada para a prática e ensino do (tele)jornalismo. Ou seja, 

o levantamento tinha como objetivo principal mapear as matérias ofertadas para o 

(tele)jornalismo nas instituições, posteriormente, analisar a relevância dos novos meios 

tecnológicos e as convergências midiáticas para o aprendizado dos novos profissionais. 

Sendo assim, neste artigo propomos avaliar como as instituições têm feito para 

capacitar os discentes com conteúdos que abarquem as novas tecnologias na 

aprendizagem do audiovisual. 

 

 

 

   



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

7 

 

 

3. Análise 

 

A análise empírica do estudo ocorreu a partir do recorte das nove universidades 

públicas de Minas Gerais que oferecem cursos de graduação em Jornalismo: UEMG - 

Divinópolis, UEMG - Frutal, UEMG - Passos, UFJF, UFMG, UFOP,  UFSJ, UFV e 

UFU. Foi feita essa seleção pois elas possuem o curso de jornalismo, enquanto as outras 

instituições públicas foram descartadas. Desse modo, buscamos os dados das disciplinas 

obrigatórias e opcionais totais, e selecionamos aquelas matérias que abordavam por 

escrito, na sua ementa, o termo audiovisual e (tele)jornalismo. 

 

3.1.UEMG-Divinópolis 

Na Universidade Estadual de Minas Gerais, UEMG, campus de Divinópolis, 

no curso de jornalismo, identificamos a presença de 46 disciplinas obrigatórias em um 

currículo com carga horária total de 3.000 horas. Considerando esse total, verificamos a 

presença de uma disciplina com conteúdos relacionados ao (tele)jornalismo, com carga 

de 90 horas. Se analisarmos o peso dessa matéria em relação a carga horária total do 

currículo, isso representa 3% do total. 

Ao analisar as ementas e bibliografias das disciplinas “Introdução à mídia 

eletrônica” e “Oficina de Telejornalismo”, não é evidente a presença de conteúdos 

relacionados ao ensino e prática para as novas mídias. Enquanto a primeira se dedica a 

um panorama histórico dos meios rádio e TV, assim como suas características e 

linguagens, a segunda se preocupa com os gêneros e formatos jornalísticos, com a 

narrativa e com o processo de produção e o ‘impacto no tratamento da notícia’, embora 

não relacione diretamente a utilização e o impacto das novas tecnologias nesse 

processo. A ementa dessa disciplina apresenta o estudo da “TV Web”, no entanto, esse 

conteúdo ocupa um lugar secundário diante dos outros conteúdos apresentados no 

documento. 

Para suprir a ausência de disciplinas obrigatórias relacionadas ao 

(tele)jornalismo, era de se esperar que a grade de conteúdos optativas suprissem essa 
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carência. No entanto, ao analisarmos o total de disciplinas optativas, ou seja, 20 

matérias, nenhuma está relacionada ao ensino e aprendizado do (tele)jornalismo. 

 

3.2.UEMG-Frutal 

No curso de jornalismo da unidade da UEMG, na cidade de Frutal, a situação 

pouco muda. Identificamos um currículo obrigatório de 3000 horas divididas em 50 

disciplinas. Desse total, três têm conteúdos relacionados ao (tele)jornalismo, o que 

corresponde à 150 horas dentro do currículo. Se considerarmos o peso dessas 

disciplinas, isso representa apenas 5% da carga horária total do curso. 

A disciplina “Fundamentos de Jornalismo Audiovisual” se dedica a apresentar 

os meios de comunicação de massa, como o rádio e a televisão e a evolução desses 

meios. Trata também do rádiojornalismo e do (tele)jornalismo e as funções presentes 

nesse departamento. No entanto, nem na ementa da disciplina ou na bibliografia são 

encontrados aportes teóricos e práticos para o uso das tecnologias na era da 

convergência. 

De acordo com a ementa, a disciplina “Telejornalismo I” desenvolve a análise 

e a prática de material telejornalístico, e se propõe também a discutir o formato dos 

telejornais e das transformações na linguagem - não é possível saber, somente com a 

análise do ementário, se esse tópico se dedica às mudanças na linguagem a partir do 

advento e uso das novas mídias. Já na disciplina “Telejornalismo II”, além de discutir os 

gêneros e formatos, a ementa promete a prática de programas jornalísticos “para mídias 

convencionais e para as novas mídias”. 

Ao analisarmos a disponibilidade de disciplinas optativas, verificamos um 

currículo com 32 matérias, onde duas têm conteúdos relativos ao (tele)jornalismo. Na 

disciplina “Edição em Vídeo” existe a preocupação em compreender de que modo a 

edição constrói sentido  no audiovisual. A ementa apresenta ainda “o paradigma 

clássico e outras formas narrativas audiovisuais”. A disciplina “Tópicos em 

Telejornalismo: produção e edição” discute os princípios e métodos dos diversos 

formatos do telejornalismo, bem como os tensionamentos quanto aos conceitos de 
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justiça, verdade e autenticidade, todos centrados em formatos jornalísticos para a 

televisão. 

 

3.3.UEMG-Passos 

A unidade da UEMG em Passos apresenta uma situação semelhante. 

Constatamos um currículo obrigatório de jornalismo que prevê 3.000 horas divididas em 

52 disciplinas. Desse total, três matérias têm o conteúdo referente ao (tele)jornalismo  - 

isso corresponde à 180 horas em relação à totalidade prevista no currículo, ou 6% do 

total. 

A partir da ementa da disciplina “Redação Jornalística II” é possível perceber 

uma preocupação com a técnica da produção jornalística - texto, forma, formato, 

estrutura. A disciplina “Telejornalismo I” constrói um panorama histórico da TV e 

propõe a realização de análises da produção audiovisual. É centrada também na 

linguagem dos telejornais, na prática de noticiários e os impactos da produção 

jornalística na sociedade. A disciplina “Telejornalismo II” se compromete quanto a 

produção e experimentação de diferentes etapas na produção de um telejornal, bem 

como a análise dos noticiários. Nenhuma das ementas das disciplinas obrigatórias, no 

entanto, apresentou, explicitamente, uma preocupação com o ensino para as novas 

mídias. 

Se levarmos em consideração as disciplinas optativas, tal currículo tem a 

disponibilidade de 18 matérias, mas nenhuma está relacionada ao ensino e prática do 

(tele)jornalismo. 

 

3.4.UFJF 

A Universidade Federal de Juiz de Fora apresenta um curso de jornalismo, com 

duas ofertas (diurno e noturno), mas isso não representa uma diferença nos conteúdos 

programáticos. A análise da UFJF evidenciou um currículo que prevê a realização de 

3.005 horas de atividades obrigatórias separadas em 40 disciplinas. Identificamos duas 

disciplinas com conteúdos que se relacionam com o (tele)jornalismo – isso representa 

180 horas em relação a carga total do curso, ou seja, 5,99% do total.  
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A disciplina “Telejornalismo” aborda o lado tecnicista, apresentando a as 

técnicas de reportagem em TV, pauta e produção, externas e gravações, captação de 

imagens e estrutura narrativa do (tele)jornalismo. Em “Laboratório de Telejornalismo” 

os alunos encontram a oportunidade de praticar a produção de telejornais. Discute-se os 

formatos, a linha editorial, a pauta, a apuração e a produção de matérias. A ementa 

ensaia a presenta de novas mídias e tecnologias da informação, ao propor a simulação 

de transmissão ao vivo e “on demand”.  

Se levarmos em consideração as disciplinas optativas, tal currículo tem a 

presença de 40 ofertas . No entanto, nenhuma tem relação com o ensino e a prática do 

(tele)jornalismo. 

 

3.5.UFMG 

Na unidade da Universidade Federal de Minas Gerais o curso de Jornalismo 

possui duas ofertas, diurno e noturno, com ofertas de 53 disciplinas, somando 3000 

horas no currículo obrigatório. Dentro desse total de matérias, apenas uma, com a carga 

horária de 45 horas, inclui o aprendizado e prática em (tele)jornalismo - o que 

representa 2% do total. A ementa e a bibliografia da disciplina “Oficina de Narrativas 

Audiovisuais” mostra que ela é a única com conteúdos relacionados ao ensino das novas 

mídias. Na sua descrição, a matéria propõe a se aprofundar no desenvolvimento do 

ensino e do pensamento audiovisual juntamente com as novas formas expressivas e 

mídias digitais. 

Além disso, a UFMG disponibiliza 50 matérias optativas para os alunos 

complementarem o seu currículo. Desse total, duas disciplinas englobam o ensino, 

aprendizado e prática de audiovisuais. Contudo, apenas a matéria “Novas Estéticas da 

Imagem”, com a carga horária de 60h, possui o conteúdo relacionado ao audiovisual, 

além da “imagem no contexto das novas tecnologias”.  Enquanto que a outra matéria, 

“Estética da Televisão”, se preocupa com a TV, com abordagem na “linguagem, 

padrões, recorrências e tensões”.  
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3.6.UFOP 

A Universidade Federal de Ouro Preto oferta o curso de Jornalismo com um 

total de 3000 horas de grade curricular obrigatória organizada em 38 matérias. Dessas, 

apenas duas disciplinas estão relacionadas com o ensino e prática do (tele)jornalismo, 

ou seja, 120 horas correspondem às matérias relacionadas ao jornalismo audiovisual (o 

equivalente a 4%). 

Ao analisarmos a ementa dessas disciplinas, apenas uma tem tanto o conteúdo 

televisivo quanto a convergência midiática como proposta de ensino e prática da 

matéria. Nesse sentido, foi identificado que a disciplina “Introdução ao Jornalismo 

Audiovisual”, com a carga horária de 60 horas, se dedica a “Convergência de mídias, 

tendências do jornalismo audiovisual na contemporaneidade, videocast, podcast” entre 

outros assuntos de produção televisiva – o que representa uma aproximação com a 

demanda para o ensino das novas mídias. 

Além disso, no plano pedagógico aparecem outras 35 disciplinas optativas 

disponíveis no curso de Jornalismo, separadas da grade curricular obrigatória, sendo que 

dessas, apenas uma faz referência ao aprendizado do (tele)jornalismo. Entretanto, na sua 

proposta de ensino, não estava relacionado o aprendizado paras as novas mídias. 

 

3.7.UFSJ 

A Universidade Federal de São João Del Rei apresenta o curso de jornalismo 

com carga horária obrigatória de 3.200 horas programadas em 47 disciplinas. 

Considerando esse total, verificamos quatro disciplinas com um conteúdo relacionado 

ao planejamento e práticas laboratoriais na TV para o graduando em jornalismo. Ou 

seja, uma carga de 266 horas – o que representa 8,3% do total. 

Na análise das ementas e das bibliografias dessas quatros matérias, percebemos 

que apenas a disciplina “Reportagens Especiais” traz o conteúdo da convergência das 

mídias. Portanto, estava evidente que a proposta do ensino era transmitir os 

conhecimentos sobre “os conceitos e práticas laboratoriais no planejamento e 

preparação de reportagens especiais para as diversas mídias (impresso, televisão, web e 
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rádio)”.  Enquanto que as disciplinas de “Oficina de Telejornalismo”, “Tópico variável 

em comunicação e imagem” e “telejornalismo - teoria e prática” possui evidências de 

práticas e ensino do audiovisual como “prática da reportagem, entrevista, pauta e 

produção em telejornalismo” porém não se refere a introdução das novas mídias.  

Ao considerar a ementa de disciplinas opcionais, encontramos no site da 

instituição ou no plano pedagógico apenas uma opção, mas que não corresponde ao eixo 

de audiovisual, portanto, atribuímos valor 0 (zero). Portanto, também não ficou evidente 

o ensino das convergências midiáticas no telejornalismo. 

 

3.8.UFU 

A Universidade Federal de Uberlândia tem, no seu curso de jornalismo, uma 

carga horária total de 2.840 horas divididas em 42 disciplinas totais. Na análise, 

identificamos duas disciplinas (com carga de 180 horas) que possuem um conteúdo 

programático relacionado ao tema do (tele)jornalismo, o que representa 6,33% da carga 

horária total do curso. 

O estudo das ementas e bibliografias dessas duas matérias permitiu observar 

que apenas a “Tecnologias da Comunicação” propõe aplicar os eixos analisados no 

artigo. Ou seja, a convergência das mídias e o ensino do jornalismo televisivo são 

conteúdos desenvolvidos e praticados apenas nessa disciplina. Enquanto que a do 

“Telejornalismo” não possui provas do ensino das novas mídias.   

O curso de jornalismo da UFU oferece 14 disciplinas opcionais. Apesar de 180 

horas disponíveis para essas matérias, nenhuma delas tem conteúdos relativos a análise 

em questão. Sendo assim, as demandas do ensino das novas tecnologias não foram 

contabilizadas. 

 

3.9. UFV 

A Universidade Federal de Viçosa oferece 40 disciplinas na sua grade 

curricular organizadas em 3030 horas. No entanto, apenas três buscam especificar, na 

ementa, o ensino e desenvolvimento prático do (tele)jornalismo dentro da sala de aula. 

Considerando a carga horária, a análise indicou que essas matérias somam 210 horas. 
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Isso significa que apenas 6,93% da carga horária total é dedicada ao ensino e prática do 

(tele)jornalismo.  

Além disso, o ensino das convergências midiáticas junto com o eixo proposto 

pelo estudo aparece apenas em uma das disciplinas. Ficou evidente através da ementa e 

das bibliografias da matéria “Telejornalismo I” que sua proposta é trazer o conteúdo “do 

texto na TV, da linguagem audiovisual, do telejornalismo no cenário de convergência e 

de inovações tecnológicas”. Ou seja, há a prática de ensino das novas mídias junto ao 

(tele)jornalismo. Já para as outras disciplinas, “Jornalismo Informativo” e 

“Telejornalismo II”, o objetivo principal é apenas o ensino e prática de “técnica de 

captação de imagens, reportagem externa, edição...”.  

O curso também oferece 75 disciplinas opcionais a fim de que o estudante 

complemente a sua grade. Porém, no plano pedagógico, apenas duas incluem o eixo de 

ensino em questão, cada uma com sessenta horas. Mesmo assim, “Televisão e sua 

linguagem” e a “Apresentação e Interpretação para Rádio e TV” não possuem em sua 

ementa a evidência de um ensino voltado também para a convergência das mídias.  

 

 

4. Conclusão 

As universidades são as principais formadoras para a preparação de futuros 

jornalistas no mercado de trabalho. Sendo assim, é inegável o papel que essas 

instituições têm na qualificação desses profissionais. 

Considerando as inúmeras transformações provocadas pelo desenvolvimento 

tecnológico e sua implantação no processo jornalístico, a função social do jornalismo é 

colocada à prova, haja vista a presença ainda tímida de disciplinas que abrangem o 

ensino, a prática e o desenvolvimento do (tele)jornalismo.  

Desse modo, produzimos o artigo de acordo com a análise das ementas das 

disciplinas obrigatórias e opcionais assim como as cargas horárias das universidades de 

Minas Gerais. Neste intuito, deveriam ofertar conteúdos que abrangesse o meio de 

comunicação televisivo. Em segundo plano, propor o conteúdo das novas tecnologias 

para a ampliação e diferencial do profissional no mundo da convergência da mídia.  
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No decorrer do estudo empírico, com a análise das ementas e bibliografias, 

percebemos que todas as instituições se preocuparam em criar disciplinas que buscam 

ensinar o conteúdo das novas mídias e tecnologias inseridas no telejornalismo. Contudo, 

a quantidade dessas matérias não representa um número expressivo diante das outras 

disciplinas obrigatórias e opcionais disponíveis.  

Isso denota também, que apesar dos esforços das universidades públicas de 

Minas Gerais em absorver essa demanda, é um resultado tímido frente às 

transformações tecnológicas do mercado profissional. 
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