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COM2068 Jornalismo e Redes Sociais (2 – 2)

   OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :
Compreender  as  mudanças  e  adaptações  do  jornalismo  no  atual  contexto  da
Cibercultura, tendo como principal foco de estudo a inclusão de tecnologias
pós-massivas de comunicação e informação (Facebook, Twitter, You Tube e Flirck)
aplicadas à cotidianidade do saber-fazer jornalístico. Analisar os usos dessas
novas  tecnologias  pelo  jornalismo  internacional  e  nacional  num  marco  de
experimentação com novos modelos de negócio, conquista de atenção e fidelidade
com a audiência. Pesquisar e experimentar criativamente com essas redes sociais
para gerar narrativas e produtos jornalísticos diferentes aos propostos pelo
mercado. 

 
 
   PROGRAMA:

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 - O Jornalismo na Cibercultura
1.1 Definição conceitual de Cibercultura;
1.2. A Arquitetura da informação;
1.3. Mass – Amadorismo;
1.4. Cultura da Convergência.

UNIDADE 2 – Jornalismo, Jornalistas e Audiências
      2.1. A imprensa negócio e a audiência;
      2.1. Os jornalistas e a criação mental da audiência;

2.2. O jornalismo digital e a interatividade com a audiência;
2.3. O jornalismo digital de 4ta. geração e o modelo de negócio centrado
     no usuário digital;
     2.3.1. Jornalismo em base de dados;
     2.3.2. Newsgames.

UNIDADE 3 – O Jornalismo e suas adaptações ao novo contexto
      3.1. Causas da implementação de Redes Sociais no Jornalismo;
           3.1.1. Transparência e credibilidade;
           3.1.2. Participação e interação com a audiência;
           3.3. O “We Media”, “Notícias multi- perspectiva”; 
      3.4. O Jornalismo Cidadão. 

UNIDADE 4- Jornalismo e Redes Sociais: análise e discussão de casos
      4.1. Conceito de Rede Social;
      4.2. Uso de Twitter no jornalismo; 
      4.3. Uso de Facebook no jornalismo;
      4.4. Usos de Flirck e de You Tube no jornalismo.
            



   PROGRAMA:  (continuação)
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