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REGULAMENTO LABJOR FAAP
Introdução

O exercício jornalístico ーem seus diferentes modelos e
plataformasー

é

profissionais.

Por

essencial
isso,

o

para
LabJor

a

formação
FAAP

de

nasceu

futuros
como

um

laboratório de produção de conteúdos jornalísticos. Sua natureza
é assumir as convergências das mídias e tecnologias como
princípio e experimentar os mais diferentes formatos de entrega
da informação.
A

experiência

ajuda

o

aluno

a

identificar

fatos

jornalísticos e experimentar em sala de aula práticas próprias
das redações jornalísticas. Isso inclui elaborar pautas, apurar e
checar informações e ir a campo para realizar reportagens. Além
de publicar conteúdos que podem ser consumidos pelo público em
geral para perceber nesse processo quais são as dificuldades de
se produzir materiais ao mesmo tempo informativos e didáticos
ーcom acurácia, rigor jornalístico e adequada seleção de fontes,
especialistas e personagens.
Sempre orientadas por professores, as atividades do
LabJor FAAP ajudam os alunos a relacionar conceitos aprendidos

em disciplinas de formação geral do curso com funções próprias
da profissão.
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O que é o LabJor FAAP

O LabJor FAAP é o Laboratório de Produção de Conteúdos
Jornalísticos do Curso de Jornalismo da FAAP. Voltado ao
exercício profissional dos alunos deste curso, está aberto
também à participação de todos os alunos e professores da FAAP,
conforme a avaliação da pertinência da colaboração pelo
professor-coordenador.
O objetivo do LabJor FAAP é servir como uma experiência
didática que simule situações profissionais que ocorrem em
redações de veículos de comunicação. Desta forma, os alunos são
preparados para colocar em prática conhecimentos acumulados
ao longo do curso.
Graças à atividade, estudantes são capazes de avaliar
possíveis falhas na apreensão de conteúdos ainda no ambiente
acadêmico, podendo analisar seu percurso e fazer as adaptações
necessárias, antes de serem lançados no mercado de trabalho.
Por meio da orientação direta de profissionais de
Jornalismo, os alunos poderão perceber quais conteúdos foram
assimilados,

quais

precisam

de

atenção

redobrada,

como

trabalhar com informações procedentes de diferentes fontes e de
que maneira hierarquizá-las. Trata-se de uma simulação do
ambiente das redações multiplataforma, com reuniões de pauta e
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discussões sobre edição, tendo jornalistas experientes como
mentores e/ou tutores.
A atividade também incentiva o aprendizado do trabalho
em grupo, o respeito à hierarquia profissional, a multiplicidade
de formatos jornalísticos exigida atualmente e, ao mesmo tempo,
o

exercício

da

negociação

na

proposição

de

pautas

e

a

flexibilidade para aceitar eventuais mudanças de enfoque na
execução dos conteúdos.
Todos

os

conteúdos

produzidos

são

submetidos

à

apreciação da comissão editorial e, se adequados à publicação,
são editados e publicados com o(s) nome(s) do(s) aluno(s)
participante(s)

e,

se

houver,

do

professor

colaborador-

supervisor daquele conteúdo.

Objetivos do LabJor FAAP

Þ Possibilitar o exercício de atividade profissional
amparado por professores orientadores;
Þ Permitir o estabelecimento de relação hierárquica
entre

professores

e

alunos

em

atividade

complementar ao processo de ensino-aprendizagem
fora do ambiente de sala de aula;
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Þ Estabelecer relação entre o conhecimento recebido
na Faculdade e o serviço de informação à comunidade;
Þ Produzir

conteúdos

jornalísticos

de

forma

sistemática e para um público amplo;
Þ Fazer com que o aluno se sinta parte integrante do
processo de construção da cidadania;
Þ Criar um ambiente de discussão sobre a importância
e

a

responsabilidade

do

Jornalismo

em

uma

sociedade democrática;
Þ Vivenciar os dilemas éticos da profissão;

Conhecimento acadêmico e demandas da comunidade

Como a relação com a comunidade é importante para o
estudante

de

Jornalismo,

o

laboratório

torna-se

um

instrumento que permite que ele relacione o conhecimento
obtido às necessidades da comunidade, não apenas estudantil e
acadêmica, mas do entorno. Tal interesse é despertado durante o
curso, mas é concretizado na produção de conteúdos para
publicação.
É importante que o aluno perceba a importância de seu
papel e as responsabilidades envolvidas. Com experiências
práticas e objetivas, o aluno consegue se enxergar como parte
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integrante da comunidade e ter noção de sua relevância na
concretização de uma sociedade mais democrática.

Da produção de conteúdos para o LabJor FAAP

O LabJor FAAP incentiva a interdisciplinaridade e a
produção de conteúdos multiplataforma, que incluem textos,
vídeos, ensaios fotográficos, programas de rádio, podcasts e
conteúdos para diferentes redes sociais, sempre seguindo
padrões de ética jornalística e os formatos e linguagem
adequados a cada meio.
A equipe do LabJor FAAP será composta por alunos - e
eventualmente professores - atuando em diferentes funções,
incluindo as de repórter, editor de texto ou vídeo ou qualquer
outra necessária à realização dos conteúdos jornalísticos,
sempre sob orientação dos professores
As disciplinas envolvidas diretamente no processo de
produção são as disciplinas de Webjornalismo, no primeiro
semestre do ano, e de Cobertura de Grandes Eventos, no segundo
semestre.
Com o objetivo de incentivar a participação dos alunos em
todos os semestres do curso de Jornalismo, as disciplinas
Técnicas de Redação I, II e III, Gêneros e Conceitos do Jornalismo
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II;

Técnicas

de

Reportagem

e

Investigação;

Técnicas

de

Entrevista; Jornalismo Opinativo; Jornalismo Especializado;
Jornalismo Visual I e II propõem trabalhos que poderão ser
publicados no LabJor FAAP segundo a avaliação da equipe
editorial.
Outras disciplinas podem produzir conteúdos para os
canais do LabJor FAAP. Basta que procurem o professorcoordenador para propor pautas ou matérias. Ele avaliará as
propostas segundo critérios que considerem a possibilidade de
inserção nas edições, a viabilidade e a disponibilidade de
recursos. Cada produção demandará uma quantidade de horas para
execução e o professor-responsável definirá tamanho, tipo de
trabalho envolvido e prazo de entrega.
Os alunos de outras disciplinas que produzirem conteúdos
para o LabJor FAAP terão o tempo utilizado nas atividades
considerado como Atividades Complementares, respeitando
critérios

indicado

em

regulamento

próprio.

Para

isso,

é

necessário entregar um relatório detalhando as atividades
realizadas

e

o

tempo

dispendido

nelas

ao

professor-

coordenador para aprovação e encaminhamento de atribuição das
horas. O certificado de realização de tarefas e produções
específicas para o LabJor FAAP será expedido e assinado pelo
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coordenador do laboratório e pelo coordenador do curso de
Jornalismo.

Só

poderão

ser

consideradas

Atividades

Complementares as atividades realizadas para o LabJor FAAP
fora da sala de aula e que não sejam trabalhos obrigatórios de
disciplinas.

Comissão editorial

Farão parte da comissão editorial dois professores do
curso: o coordenador do LabJor FAAP e o professor responsável
pela atividade. Todos os conteúdos elaborados pelos alunos
participantes das equipes editoriais serão submetidos a eles.

Critérios para escolha do professor-coordenador

O

professor-coordenador

obrigatoriamente

jornalista

do

LabJor

registrado

no

FAAP

deve

Ministério

ser
do

Trabalho. Sua indicação é responsabilidade do coordenador do
curso de Jornalismo, que considerará o histórico profissional
deste professor com a atividade de produção jornalística, bem
como sua disponibilidade para o exercício da função.

***
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