
PERFIL DO PROFISSIONAL DE JORNALISMO  

 

Seguindo a tendência de formação específica e as singularidades do jornalismo 

como campo profissional e de conhecimento no contexto do campo do Jornalismo, 

compreende-se o jornalista profissional com formação universitária como produtor 

intelectual e agente da cidadania dando conta, por um lado, da complexidade e do 

pluralismo característicos da sociedade e da cultura contemporâneas e, por outro, dos 

fundamentos teóricos e técnicos especializados. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

Competências cognitivas – Conhecer a história, os fundamentos e os cânones 

profissionais do jornalismo; Conhecer a construção histórica e os fundamentos da 

Cidadania; Compreender e valorizar o papel do jornalismo na democracia e no exercício 

da cidadania; Compreender as especificidades éticas, técnicas e estéticas do jornalismo, 

em suas complexidades de linguagem e como forma diferenciada de produção e 

socialização de informação e conhecimento sobre a realidade; Discernir os objetivos e 

as lógicas de funcionamento das instituições privadas, estatais, públicas, partidárias, 

religiosas ou de outra natureza em que o jornalismo é exercido, assim como as 

influências do contexto neste exercício. 

 

Competências pragmáticas – Contextualizar, interpretar e explicar informações 

relevantes da atualidade, agregando-lhes elementos de elucidação necessários à 

compreensão da realidade; Perseguir elevado grau de precisão no registro e na 

interpretação dos fatos noticiáveis; Propor, planejar, executar e avaliar projetos na área 

de jornalismo; Organizar pautas e planejar coberturas jornalísticas; Formular questões e 

conduzir entrevistas; Adotar critérios de rigor e independência na seleção das fontes e 

no relacionamento profissional com elas, tendo em vista o princípio da pluralidade, o 

favorecimento do debate, o aprofundamento da investigação e a garantia social da 

veracidade; Dominar metodologias jornalísticas de apuração, depuração, aferição, 

produção, edição e difusão; Conhecer conceitos e dominar técnicas dos gêneros 

jornalísticos; Produzir enunciados jornalísticos com clareza, rigor e correção, e ser 

capaz de editá-los em espaços e períodos de tempo limitados; Traduzir em linguagem 

jornalística, preservando-os, conteúdos originalmente formulados em linguagens 

técnico-científicas, mas cuja relevância social justifique e/ou exija disseminação não 

especializada; Elaborar, coordenar e executar projetos editoriais de cunho jornalístico 

para diferentes tipos de instituições e públicos; Elaborar, coordenar e executar projetos 

de assessoria jornalística a instituições legalmente constituídas de qualquer natureza, 

assim como projetos de jornalismo em comunicação comunitária, estratégica ou 

corporativa; Compreender, dominar e gerir processos de produção jornalística, e ser 

capaz de aperfeiçoá-los pela inovação e pelo exercício do raciocínio crítico; Dominar 

linguagens midiáticas e formatos discursivos utilizados nos processos de produção 

jornalística nos diferentes meios e modalidades tecnológicas de comunicação; Dominar 

o instrumental tecnológico – hardware e software – utilizado na produção jornalística; 

Avaliar criticamente produtos e práticas jornalísticas. 

 

Em consonância com o PPC do curso. 

 


