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Missão da IES 
 

 

A Estácio Juiz de Fora explicita sua missão articulada à sua área de atuação, através da 

oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, no Município de Juiz de Fora, estado 

de Minas Gerais, conforme a seguir: 

 

“Educar para transformar: promovendo a formação e ascensão profissional dos nossos alunos 

através de uma educação de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das 

comunidades onde atuamos.” 

 
 
 
 
 

Missão do Curso 
 

Formar profissionais dotados dos requisitos fundamentais que lhes habilitem a atuar no 

campo do Jornalismo, cumprindo habilmente com as exigências do mercado de trabalho. E que 

desta forma, estejam aptos para enfrentarem os processos ininterruptos de transformação da 

sociedade, sempre com vistas ao que concerne à sua postura ética, sustentável e socialmente 

responsável. 

 
 

http://www.jf.estacio.br/
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OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 

Alinhados à missão do curso de Jornalismo do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, 

traçamos os seguintes objetivos: 

 

 Objetivo Geral 
 

Propiciar o ambiente acadêmico proficiente ao desenvolvimento da reflexão e da 

investigação dos processos de comunicação de suas transformações diante das mudanças 

ocorridas nas culturas e nas sociedades contemporâneas consequentes à introdução das novas 

tecnologias de informação e de representação nas atividades profissionais. 

 

 Objetivos Específicos 
 

O curso de Jornalismo do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora tem como objetivos 

específicos que, ao final do curso, os alunos estejam aptos a: 

 

 

 Realizar pesquisa e a divulgação de dados e fatos de forma objetiva e clara, reafirmando 

a prática jornalística como defensora do direito inalienável do homem à informação; 

  Dominar, de forma qualificada, todas as fases da produção jornalística, do 

reconhecimento à veiculação de mensagens de cunho informativo, passando pelas fases 

de formulação de pautas e questões jornalísticas; de apuração de dados e informações; 

de formatação de assuntos em diferentes gêneros noticiosos; de produção e edição de 

conteúdo textual, sonoro, imagético, audiovisual e multimídia segundo diversas linhas 

editoriais; e de redação de enunciados noticiosos, de acordo com a pluralidade cultural 

do receptor de conteúdos jornalísticos; 

  Ter consciência sobre sua função de agente social atrelada à utilização ética dos recursos 

e ferramentas da comunicação em suas diversas linguagens; 

  Criar produtos jornalísticos impressos, sonoros, audiovisuais e multimídia, 

reproduzindo-os conforme os processos estabelecidos pela grande mídia e viabilizando 

a expressão e a especialidade criativa próprias na formulação, na experimentação e na 

concretização de alternativas para a comunicação jornalística; 

  Compreender a relevância e a influência da veiculação de mensagens jornalísticas no 

contexto da sociedade informacional, identificando transformações sociais, culturais, 

éticas, políticas, econômicas e tecnológicas e suas consequências na vida do homem e 

no campo de atuação do jornalismo; 

  Empregar os fundamentos da produção jornalística no ambiente on-line, 

operacionalizando a internet como fonte de pesquisa a partir da investigação e da 
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avaliação da veiculação de informações na rede mundial, elaborando pautas, produzindo 

textos multimídia e planejando sítios de informação; 

 Desenvolver caminhos empreendedores - criativos e inovadores - que acompanhem a 

reconfiguração das linguagens comunicacionais, em função da complexidade e 

velocidade tecnológica do mundo contemporâneo.  

 

 

 

 PERFIL DO EGRESSO 
 

 

A graduação em Jornalismo visa formar um profissional com postura essencialmente 

crítica e empreendedora, ciente do papel das imagens e, principalmente, da tecnologia no 

processo comunicativo contemporâneo, cujo conhecimento sólido sobre a socialização de 

informações em diferentes meios e em diversas formas lhe permite associar a teoria com a 

prática. Em outras palavras, o Curso de Jornalismo tem como objetivo qualificar o aluno como 

um profissional multimídia e multitarefa, com capacidade de reflexão, análise e crítica. Ainda de 

produção, coordenação e recepção das mensagens jornalísticas de assessorias de comunicação, 

de agências de notícias, de veículos impressos, de emissoras de rádio e televisão, de portais e 

sites de informação on-line, de produtoras de áudio, de vídeo e de conteúdo e em 

empreendimentos próprios. 

A busca constante do “aprender a aprender” e do “aprender a fazer” dentro das 

exigências cotidianas da profissão, impostas pelas ininterruptas e rápidas mudanças tecnológicas 

e suas consequências sociais, transforma-o em um profissional capaz de produzir de forma clara 

e objetiva discursos noticiosos textuais, orais, imagéticos e digitais, que não só acompanhem as 

exigências cotidianas da profissão, como também atendam às necessidades de diferentes setores 

da sociedade, zelando pela língua pátria e respeitando as singularidades culturais do país.  

A formação humanista, proposta na estrutura curricular do Curso, resulta em um 

profissional capaz de manter sempre presentes os aspectos éticos de sua conduta, dada a grande 

responsabilidade política e social depositada em suas atividades. A realidade brasileira solicita, 

em todas as áreas, uma participação consciente dos profissionais, em função dos desequilíbrios 

regionais e de renda que tencionam a comunidade.  

Por fim, o egresso do Curso de Jornalismo do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 

será apto a atuar no departamento de assessoria de comunicação, de marketing de empresas 

públicas, privadas ou de terceiro setor; nas agências de notícias em todos os seus departamentos, 

fotografia, produtoras de áudio e comerciais; em empresas de eventos, promoções, 

merchandising e incentivo; em fornecedores gráficos e correlatos, produtoras e empresas 

distribuidoras de conteúdos para as diferentes mídias, incluindo as digitais, assim como nos 

mercados emergentes da comunicação institucional e nos meios tecnológicos e/ou digitais, por 

exemplo: a internet, a telefonia celular entre outros. E preparados, ainda, a empreender seu 

próprio negócio, ocupando ou criando nichos diferenciados ou não desenvolvidos de mercado e 

observados a partir da realidade/necessidade regional em que se encontra. 
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Competências e Habilidades Gerais e Específicas 
 

Na formação do egresso, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora considera como 

fundamentais a criação e desenvolvimento de importantes competências gerais. De acordo com 

as diretrizes Curriculares, Parecer CNE/CES 1/2013, o Curso de Graduação em Jornalismo da 

instituição propõe que o aluno ao concluir o curso, deve apresentar as seguintes competências 

gerais: 

 

• Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais deve estar fundamentado na 

capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-

efetividade, da força de trabalho, de equipamentos, de procedimentos e de 

práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir habilidades para avaliar, 

sistematizar e decidir a conduta mais apropriada a cada nova situação de 

trabalho; 

• Comunicação: os profissionais devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, 

não verbal e habilidades de escrita e leitura e o domínio de tecnologias de 

comunicação e informação;  

• Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais deverão 

estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-

estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, 

empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de 

forma efetiva e eficaz;  

• Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a fazer o 

gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos 

e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem 

gestores, empregadores ou lideranças nas suas equipes de trabalho;  

• Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os 

profissionais devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso 

com a educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, 

não apenas transmitindo conhecimentos, mas proporcionando condições para 

que haja benefício mútuo entre os futuros e atuais profissionais 

 

Habilidades Gerais:  

 

1. Assimilar criticamente conceitos que permitam a apreensão de teorias e aplicá-las em 

análises críticas da realidade, com especial ênfase na diferenciação entre o falso e verdadeiro, 

com base em um repertório socialmente ético e profissionalmente responsável;  
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2. Refletir criticamente sobre as práticas profissionais no campo da Comunicação, 

reconhecendo a importância da divulgação dos temas da atualidade para a formação da opinião 

pública; 

3. Dominar as linguagens habitualmente usadas nos processos jornalístico, nas dimensões de 

compreensão histórica, de produção, de interpretação e da técnica, notadamente no campo da 

tecnologia, experimentando e inovando no uso destas linguagens, a partir de um caráter 

empreendedor. 

4. Inscrever o compromisso com a investigação constante nas instâncias constitutiva e 

metodológica da prática noticiosa, instrumentalizando, de forma ética, a pesquisa como 

ferramenta essencial da comunicação jornalística, produzindo imagens, conduzindo entrevistas 

e demarcando normas e procedimentos para a apuração e o registro precisos de fatos e 

acontecimentos. 

5. Compreender a importância de se posicionar com extrema independência no relacionamento 

profissional com as fontes diversas, sempre buscando precisão na divulgação de fatos e 

veracidade da notícia. 

6. Pautar-se pelo compromisso com aprendizado contínuo, seja nos processos de 

transformação da sociedade seja na evolução tecnológica, tendo em vista sempre a atividade 

jornalística nos diversos contextos geopolíticos. 

7. Ter domínio da língua portuguesa ao ouvir, falar, ler, interpretar e escrever corretamente, 

tanto textos gerais como especializados na área. 

 

 

Apresentação da Matriz Curricular do Curso 
 

 

 

A Matriz Curricular abaixo disposta é apresentada em hora/relógio (Artigo 3º - Resolução 

CNE/CES Nº 3/2007) 

 

 

MATRIZ CURRICULAR 

JORNALISMO - GRADUAÇÃO - 118 

1º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

LÍNGUA PORTUGUESA OBRIGATÓRIA  0 0 36 0 

FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS OBRIGATÓRIA  0 0 36 0 

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL INTEGRADA OBRIGATÓRIA  36 36 18 0 

INTRODUÇÃO À FOTOGRAFIA OBRIGATÓRIA  18 18 18 0 

INTRODUÇÃO ÀS PROFISSÕES EM COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA  36 36 18 0 

TOTAL: 05 Disciplinas 
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2º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

HISTÓRIA DA CULT. E DA SOC. NO MUNDO 

CONTEMPORANEO 

OBRIGATÓRIA  36 0 18 0 

HISTÓRIA DA MÍDIA OBRIGATÓRIA  36 0 18 0 

FOTOJORNALISMO OBRIGATÓRIA  0 36 18 0 

MARKETING PARA O TERCEIRO SETOR ELETIVA G1 0 0 36 0 

COMUNICAÇÃO NAS EMPRESAS ELETIVA G1 0 0 36 0 

CULTURA BRASILEIRA ELETIVA G1 0 0 36 0 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO ELETRÔNICA OBRIGATÓRIA  0 72 0 0 

ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE CONTEMPORÂNEA ELETIVA G1 0 0 36 0 

NARRATIVA MIDIÁTICA OBRIGATÓRIA  36 0 18 0 

TOTAL: 09 Disciplinas 

3º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

REDAÇÃO PARA MÍDIA IMPRESSA OBRIGATÓRIA  0 72 18 0 

TÉCNICAS DE APURAÇÃO E PESQUISA JORNALÍSTICA OBRIGATÓRIA  0 36 18 44 

TEORIAS DA COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA  72 0 0 0 

ESTÉTICA DA IMAGEM OBRIGATÓRIA  36 0 18 0 

COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA OBRIGATÓRIA  36 0 18 0 

TOTAL: 05 Disciplinas 

4º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

HISTÓRIA DO JORNALISMO OBRIGATÓRIA  36 0 18 0 

ECONOMIA EMPRESARIAL OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 

COMUNICAÇÃO E POLÍTICA OBRIGATÓRIA  36 0 18 0 

TÉCNICAS DE ENTREVISTA JORNALÍSTICA OBRIGATÓRIA  0 36 0 22 

REDAÇÃO E PRODUÇÃO PARA ÁUDIO (RÁDIO) OBRIGATÓRIA  0 72 18 0 

PLANEJAMENTO GRÁFICO E EDITORIAL OBRIGATÓRIA  36 36 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas 

5º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

TÉCNICAS DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA OBRIGATÓRIA  0 36 0 0 

TEORIA DO JORNALISMO OBRIGATÓRIA  36 0 18 0 

SUSTENTABILIDADE ELETIVA G2 0 0 36 0 

JORNALISMO ESPECIALIZADO OBRIGATÓRIA  0 72 0 0 
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA  36 0 18 0 

CULTURA EMPREENDEDORA ELETIVA G2 0 0 36 0 

HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA ELETIVA G2 0 0 36 0 

ÉTICA E LEGISLAÇÃO JORNALÍSTICA OBRIGATÓRIA  36 0 18 0 

CULTURA DAS MÍDIAS OBRIGATÓRIA  36 0 18 0 

TOTAL: 09 Disciplinas 

6º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

COMUNICAÇÃO PÚBLICA E PRIVADA OBRIGATÓRIA  36 0 18 0 

METODOLOGIA DA PESQUISA EM COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 

LINGUAGEM E ROTEIRIZAÇÃO PARA AUDIOVISUAIS OBRIGATÓRIA  36 36 0 0 

MÍDIAS DIGITAIS OBRIGATÓRIA  36 36 0 0 

PRODUÇÃO DE PROJETOS JORNALÍSTICOS OBRIGATÓRIA  0 36 0 22 

PLANEJAMENTO DE COBERTURA JORNALÍSTICA OBRIGATÓRIA  0 36 0 0 

REDAÇÃO E PRDUÇÃO PARA WEB OBRIGATÓRIA  0 36 0 0 

TOTAL: 07 Disciplinas 

7º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

PRÁTICAS DE JORNALISMO MULTIMÍDIA OBRIGATÓRIA  0 36 18 0 

REDAÇÃO E PRODUÇÃO PARA VÍDEO (TV) OBRIGATÓRIA  0 72 0 0 

ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I OBRIGATÓRIA  36 0 0 132 

AUDIOVISUAL PARA WEB OBRIGATÓRIA  36 0 18 0 

TOTAL: 05 Disciplinas 

8º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO OPTATIVA  0 0 36 0 

TÓPICOS ESPECIAIS EM COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA  0 0 36 0 

COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA OBRIGATÓRIA  36 0 18 0 

PSICOLOGIA DA COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA  0 0 36 0 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II OBRIGATÓRIA  36 0 0 154 

JORNALISMO DE DADOS OBRIGATÓRIA  0 36 0 0 

TCC EM JORNALISMO OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 

TOTAL: 07 Disciplinas 

  

  T P V C  
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Carga horária total obrigatória 2.428 918 882 540 88 

Carga horária estágio supervisionado obrigatório 358 72 0 0 286 

 

Carga horária disciplinas eletivas obrigatório 72  

Carga horária disciplinas optativas 36  

Carga horária AAC 280  

 

TOTAL GERAL 3.138  
 

 

O Curso de Jornalismo do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora apresenta suas 

disciplinas distribuídas em oito semestres e tem uma carga horária total de 3138 horas-relógio (1 

hora = 60 minutos), referentes a 45 disciplinas obrigatórias, uma disciplina optativa, duas 

disciplinas eletivas e atividades complementares. Das 2428 horas de disciplinas obrigatórias, 918 

(29.25 %) são teóricas, 882 (28.1 %) são práticas e 540 horas (17.2 %) são créditos online. Ao 

estágio supervisionado são dedicadas 358 horas (11.4 %) horas. 

 

 

Estágio Curricular Supervisionado Ou Prática Profissional 
 

O Estágio Supervisionado é um componente curricular obrigatório, como parte da 

formação acadêmico-profissional dos acadêmicos. A concepção de Estágio está pautada na 

legislação vigente que tem como base legal a Lei no 11.788/2008, que define o estágio como o 

ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação profissional. O estágio integra o itinerário formativo do educando e faz parte do PPC. 

O Estágio Supervisionado, que atende às DCNs, é um procedimento didático-pedagógico 

interdisciplinar e articulador da teoria com a prática, buscando oferecer ao currículo do aluno a 

oportunidade de atuar em seu campo profissional em ação integrada com a supervisão de 

estágio. As atividades serão realizadas pelos alunos em duas disciplinas: Estágio Supervisionado 

em Jornalismo I e Estágio Supervisionado em Jornalismo II, nos sétimo e oitavo períodos do 

semestre letivo.  

O Estágio Supervisionado I compreenderá uma carga horária total de 168 horas, 

dividida em 148 horas para as atividades de vivência profissional e 20 horas teóricas 

destinadas ao desenvolvimento e elaboração do Relatório de Estágio, abordando a vivência 

profissional do aluno, além de proporcionar uma experiência inicial de pesquisa, conforme as 

diretrizes curriculares nacionais. No Estágio Supervisionado II, a carga horária será de 146 

horas, com 128 horas para as atividades de vivência profissional e 18 horas teóricas.  

No Estágio Supervisionado I em Jornalismo, no sétimo período, o aluno terá contato 

com jornais impressos, emissoras de rádio, emissoras de TV, agências de notícias e assessorias 
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de imprensa ou comunicação voltadas aos veículos anteriormente citados. Ou seja, o discente 

se dedicará à tomada de conhecimento da rotina profissional nessa cadeia, seja tal rotina 

desenvolvida em empresas comerciais ou públicas, Organizações Não-Governamentais, no 

Núcleo de Comunicação (NUCOM) ou na Agência Experimental.  

No Estágio Supervisionado em Jornalismo II, no oitavo período, o mesmo ocorrerá 

com as redes sociais e ações com aplicativos em jornais impressos (incluindo produção de 

vídeos e áudios), redes sociais e ações com aplicativos em emissoras de rádio (incluindo 

produção de vídeos e textos), redes sociais e ações com aplicativos em emissoras de TV 

(incluindo produção de áudios e textos), sites jornalísticos, blogs jornalísticos, portais 

jornalísticos e assessorias de comunicação, de forma que o discente se dedicará à rotina 

profissional nessas organizações, sejam elas empresas comerciais ou públicas, Organizações 

Não-Governamentais, no Núcleo de Comunicação (NUCOM) ou na Agência Experimental. 

 A unidade da IES e/ou o grupo de comunicação privado ou público deverão garantir 

que o local onde será realizado o estágio desenvolve atividades ou tem atividades 

diretamente relacionadas ao Jornalismo, em que o estagiário possa praticar os fazeres 

referentes à profissão de jornalista dentro da chamada cadeia tradicional do Jornalismo. 

As normas e procedimentos para Estágio Supervisionado estão determinados no 

Regulamento de Estágio Supervisionado do Curso – ANEXO, item 28.5 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma experiência importante no processo de 

aprendizado do aluno no que diz respeito à educação continuada. Com conhecimentos prévios 

iniciados na disciplina “Metodologia da Pesquisa”, o aluno poderá escolher desenvolver seu 

trabalho a partir das linhas de pesquisa do curso, desenvolvendo habilidades de escrever textos 

de caráter acadêmico, de forma a estimulá-lo dar continuidade a este trabalho, por meio de uma 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

Os alunos de TCC em Jornalismo são orientados por professores especialistas, mestres ou 

doutores, de acordo com a linha de pesquisa proposta. Os trabalhos, depois de aprovados por 

Banca, são salvos em mídia digital e enviados para consulta pública na biblioteca. 

Uma novidade se apresenta neste currículo 118 no que se refere à produção de TCC é a 

possibilidade de produção de um artigo científico, o que facilitará a publicação e a apresentação 

e a divulgação do trabalho não só em fóruns internos como o Seminário de Pesquisa Científica da 

Estácio, como em eventos acadêmicos externos.  

As normas e procedimentos para elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

encontram-se no ANEXO, item 28.4. 

As Linhas de Pesquisa da habilitação em Jornalismo são: 

A) Mídias de Massa na Comunicação e no Jornalismo 
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O objetivo é estudar as mídias de comunicação massiva no contexto específico do 

Jornalismo ou do campo da comunicação em geral 

Essa linha envolve o estudo das tecnologias da comunicação massiva, com seus 

mecanismos de funcionamento, seus públicos e suas estratégias de produção de sentidos. A linha 

abrange tanto o estudo desses elementos no campo específico do Jornalismo - veiculados nas 

mídias impressa, radiofônica e televisiva - quanto os fenômenos de comunicação massivos lato 

sensu. Entre os temas que podem ser abordados dentro dessa linha estão: a questão da relação 

entre os diferentes suportes e a mensagem jornalística, a análise dos públicos (pesquisas de 

opinião, classificação de perfis socioeconômicos, etc),  dos fenômenos de recepção, do conceito 

de massa e da relação entre públicos e veículos, da psicologia do consumidor no âmbito das 

mídias tradicionais. 

 

B) Novas Tecnologias de Comunicação, Cultura e Jornalismo 

O objetivo é estudar os meios tecnológicos de comunicação e informação, nas 

repercussões que produzem no ambiente cultural e no horizonte das práticas de Jornalismo e 

estruturação da mensagem jornalística. 

Esta linha se dedica ao estudo das novas tecnologias de comunicação e informação que, 

de acordo com determinadas perspectivas teóricas, já não poderiam ser pensadas nos moldes da 

tradicional relação entre meios e público massificado. As questões da imagem e da televisão 

digital, das redes de comunicação, da internet, da interatividade e da segmentação dos públicos 

(TV a cabo, comunicação dirigida, etc) constituem alguns dos principais eixos teóricos da linha. 

Além de estudar as repercussões dessas novas tecnologias nos ambientes culturais da 

contemporaneidade, a linha investiga as transformações da atividade jornalística diante da 

inclusão dessas novas tecnologias em seu horizonte; por exemplo, os temas de veiculação 

jornalística no espaço eletrônico dos websites, da segmentação de públicos e do surgimento de 

novos hábitos de acesso e uso no âmbito das novas mídias. 

 

C) Sustentabilidade e Representações Sociais na Cultura Midiática e no Discurso Jornalístico 

O objetivo é estudar como se processa a elaboração de representações sociais no âmbito 

da cultura midiática e do discurso jornalístico, bem como as formas de diálogo que se processam 

entre os meios de comunicação e a sociedade. 

Esta linha estuda as representações sociais geradas no âmbito da cultura midiática (aqui 

incluídas todas as mídias, massivas e digitais) e do jornalismo. Ela abarca o estudo da formação 

de valores sociais e imagens culturais no processo de inter-relação entre a mídia e a sociedade. 

No campo específico do discurso jornalístico, investiga a maneira como o Jornalismo promove a 

ascensão de valores, produtos ou bens simbólicos. 

 


