JORNALISMO ESPORTIVO
NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em JORNALISMO ESPORTIVO
COORDENAÇÃO GERAL: Profa Dra Regina Tavares de Menezes

ÁREA DO CONHECIMENTO: Jornalismo

DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área de
JORNALISMO ESPORTIVO, na modalidade on-line.
OBJETIVOS:


Capacitar
profissionais de
diferentes
áreas
da
Comunicação
Social, especialmente do Jornalismo, na compreensão do fenômeno esportivo e das
especificidades de seus mais variados desportos;
 Contextualizar histórica e sociologicamente o esporte;
 Atualizar conhecimentos específicos associados às diversas mídias,
especialmente as digitais, quando estas se relacionam com o ‘universo’ esportivo;
 Municiar o estudante de ferramentas, competências e habilidades pertinentes à
cobertura de grandes eventos esportivos em diferentes mídias;
 Conhecer, analisar e aplicar métricas do jornalismo de dados com foco na
imprensa esportiva;
 Apreender e saber aplicar as técnicas do jornalismo impresso e audiovisual na
imprensa esportiva;
 Compreender
e
conceber
objetos
de
comunicação transmedia e crossmedia apoiado por recentes tecnologias e
ferramentas de trabalho jornalístico;
 Proporcionar o desenvolvimento de posicionamento crítico que contribua para
a evolução dos paradigmas da comunicação, especialmente aos relacionados ao
Jornalismo Esportivo;
 Perceber, de modo sistêmico, a relação entre os campos sociais e políticos que
se relacionam com o esporte;
 Atender as necessidades de pessoas jurídicas e físicas no âmbito da assessoria
de imprensa e na gestão de crises.
PÚBLICO-ALVO: Profissionais graduados em Jornalismo e outras áreas similares da
Comunicação social.

DIFERENCIAIS DO CURSO: Emprego de metodologias ativas como vídeos interativos,
estudos por problematização, estudos de caso e produção de matérias jornalísticas
segmentadas.
CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 450h, sendo estas distribuídas em 360 horas
em disciplinas teóricas e práticas, 30 horas destinadas a pesquisa, trabalhos em grupo e
individuais, produção acadêmica e 60 horas em atividades de seminários. Nesse curso é
obrigatória a confecção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
DURAÇÃO: 12 meses + 2 meses para o TCC

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC): Em formato EaD, obrigatório ao final do
curso.

MATRIZ DE DISCIPLINAS:

Disciplina do curso

Carga Horária
(horas)

1. História do Jornalismo Esportivo

40h

2. Sociologia do esporte

40h

3. Teorias e técnicas do jornalismo impresso na imprensa
esportiva

40h

4. Teorias e técnicas do jornalismo audiovisual na imprensa
esportiva

40h

5. Coberturas especiais no Jornalismo Esportivo

40h

6. Produção de conteúdo transmedia e crossmedia

40h

7. Marketing esportivo, assessoria de imprensa e
gerenciamento de crise

40h

8. Análise e monitoramento de redes sociais

40h

9. Seminários em Jornalismo Esportivo

60h

10. Metodologia Científica

40h

11. Orientação e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

30h

