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Vice-Reitor Prof. Jorge Luiz Bernardi 

Pró-Reitora de Assuntos 
Institucionais 

Denize Carneiro de Campos 

Pró-Reitor de Graduação  Prof. Benhur Etelberto Gaio 

Pró-Reitor de Pós-Graduação, 
Pesquisa e Extensão 

Prof. Nelson Pereira Castanheira 

Pró-Reitor de Tecnologias 
Educacionais 

Prof. Marco Antonio Masoller Eleuterio 

Pró-Reitor de Administração 
Universitária 

Prof. Moacyr Paranhos Filho 

Diretor da Escola superior de Gestão, 
Comunicação e Negócios 

Prof. Elton Ivan Schneider 

Coordenação do Curso Prof. Dr. Guilherme Carvalho 

 

Identificação Dados do Curso 

Atos Legais 
Aprovação: RESOLUÇÃO Nº 108/2015 – CEPE/UNINTER 
Reconhecimento: D.O.U 04.04.2017 PORTARIA Nº 266, DE 3 DE ABRIL DE 

2017. 

Duração Mínimo = 4 anos 

Turno Não se aplica 

Carga Horária 3936 horas - COM LIBRAS 

 

 

Investimento 

MENSALIDADES PARA O ANO LETIVO DE 2016 

49 parcelas 
Valor integral Com desconto Convênios para 

pagamento 
até o 5º dia útil 

 
R$ 390,00 

 

 

Portaria 40, Art.32. § 2º A instituição manterá em página eletrônica própria, e também na biblioteca, para consulta dos alunos ou interessados, 
registro oficial devidamente atualizado das informações referidas no § 1º, além dos seguintes elementos: 
I - projeto pedagógico do curso e componentes curriculares, sua duração, requisitos e critérios de avaliação;  

Identificação do Curso 

Curso Superior de Bacharelado em Jornalismo 

Modalidade A distância 
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Grade Quadrimestral Jornalismo 

Hora  

  

Relógio 

Primeiro Ano 

I TRIM 

UTA - JORNALISMO E SOCIEDADE 280 

Jornalismo na Sociedade 56 

Estudos Sociais 56 

Texto e construção social 56 

Imagem e construção social 56 

Projeto laboratorial - revista F 56 

II TRIM 

UTA - PROCESSOS JORNALÍSTICOS 280 

Processo de Produção Jornalística 56 

Produção Textual 56 

Diagramação e Layout 56 

Redação Jornalística 56 

PL: Jornal Mural Comunicarte 56 

III TRIM 

UTA - FUNDAMENTOS E TEORIAS 280 

História da Mídia 56 

Teoria da Comunicação 56 

Teoria do Conhecimento 56 

Teoria do Jornalismo 56 

PL: Ensaio Acadêmico 56 

Segundo Ano 

I TRIM 

UTA - MÍDIA SONORA 280 

Radiojornalismo 56 

Redação para Rádio 56 

Edição em Rádio 56 

Expressão Oral 56 

PL: Radiojornal 56 

II TRIM 

UTA - MÍDIA AUDIOVISUAL 280 

Telejornalismo 56 

Redação para TV 56 

Edição de Vídeo 56 

Técnicas para TV 56 

PL: Telejornal 56 

III TRIM 

UTA - MÍDIA IMPRESSA 280 

Gêneros Jornalísticos 56 

Jornalismo Especializado e Segmentado 56 

Planejamento e Produção Gráfica 56 

Redação e Edição Impressa 56 

PL: Jornal Laboratório 56 

Terceiro Ano I TRIM UTA - MIDIAS DIGITAIS 252 
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Cibercultura 56 

Jornalismo Digital 56 

Redação para Web 56 

Gestão de Mídias Sociais 56 

PL: Portal de Notícias 28 

II TRIM 

UTA - NEGÓCIOS EM JORNALISMO 380 

Assessoria de Imprensa 56 

Comunicação Empresarial e organizacional 56 

Economia e Jornalismo 56 

Gestão de Negócios em Comunicação 56 

PL: projeto de Assessoria de Imprensa 56 

 
Estágio Supervisionado 100 

III TRIM 

UTA - IMAGEM E ESTÉTICA 380 

Cinema e videodocumentário 56 

Estética e Semiótica 56 

Fotojornalismo 56 

História da Arte 56 

PL: Videodocumentário 56 

  
Estágio Supervisionado 100 

Quarto Ano 

I TRIM 

UTA - CONTEXTO SOCIOCULTURAL 304 

Contexto Latinoamericano 56 

Espanhol Instrumental 56 

Cultura Brasileira 56 

História Contemporânea Brasileira 56 

PL: Livro-reportagem 
 

Projeto Científico 80 

II TRIM 

UTA - TENDÊNCIAS 224 

Narrativas Contemporâneas 56 

Inglês Instrumental 56 

Jornalismo de Dados  56 

Novas práticas do jornalismo 56 

PL: Análise de caso/produto 
 

Qualificação Projeto Final 
 

III TRIM 

UTA - CIDADANIA 316 

Jornalismo, Direitos Humanos e Meio Ambiente 56 

Política e Cidadania 60 

Jornalismo Popular, Sindical e Comunitário 60 

Ética e Legislação no Jornalismo 60 

PL: Produto jornalístico para comunidade 
 

Defesa Projeto Final 80 



 

Documento criado com base nas exigências da Portaria 40/2010, Art. 32. § 2º. 
Coordenação de Curso – Centro Universitário Internacional UNINTER 

 

 

 
 

 
Pág: 4 de 37 

Sistema de Avaliação                                   

O sistema de avaliação dos cursos de Bacharelado contempla dois momentos distintos: 
formativa e parcial.  

A avaliação formativa ocorre durante cada UTA, por meio do aproveitamento de sua 
participação na Atividade Pedagógica On-line.  

Atividades Pedagógicas On-line:  
Tem peso 1.0; consiste em uma atividade interdisciplinar composta por três etapas (uma a 

cada três semanas), na qual é realizada a média entre as três atividades para compor a nota final; 
inicia na 2ª semana de aula e encerra na 14ª semana de aula; é realizada no AVA UNIVIRTUS, no 
link das Atividades Pedagógicas On-line, conforme cronograma postado na página inicial da 
atividade. A atividade consiste na resposta a 5 questões sorteadas entre duas disciplinas.  

A avaliação parcial acontece ao final da oferta. Os alunos realizam provas presenciais no 
polo (Prova Objetiva On-line e Prova Discursiva) para avaliar os conhecimentos e as competências 
desenvolvidas ao longo do curso.  

Prova On-line Presencial:  
Acontece no final de cada Fase; tem peso 2.0; consiste em uma prova por disciplina 

composta por 10 questões objetivas de múltipla escolha; é realizada no AVA UNIVIRTUS na 15ª 
semana. Esta prova é realizada presencialmente no PAP e sem consulta.  

Prova Discursiva Presencial:  
Prova escrita; acontece no final de cada Módulo na 15ª semana, conforme estabelecido em 

cronograma de aula; tem peso 5.0 e consiste em uma única prova interdisciplinar composta por 4 
questões; realizada presencialmente no PAP e sem consulta. A nota vale para as 4 disciplinas da 
UTA. 

Projeto Laboratorial: 
Atividade prática desenvolvida ao longo das 14 semanas da UTA, na qual os alunos devem 

aplicar os conhecimentos obtidos nas disciplinas e postar o resultado no AVA UNIVIRTUS. O 
trabalho é individual e tem peso 2.0 para todas as disciplinas da UTA. 

Exame:  
Consiste em uma prova discursiva (peso 6.0) com 3 questões e uma prova objetiva on-line 

(peso 4.0) com 10 questões realizada por aqueles que obtiveram média superior a 30 e inferior a 
70. O aluno não precisa solicitar e pagar taxa; com a média da nota obtida entre as duas provas, é 
realizada a média final. É realizada no AVA e a data deverá ser agendada com o Tutor Presencial 
cumprindo o período estabelecido em cronograma de aula; realizada presencialmente no PAP e 
sem consulta.  

Recuperação de Conceito Paga:  
Consiste em uma prova objetiva on-line, por disciplina composta por 10 questões objetivas 

de múltipla escolha para alunos que obtiveram média mínimo 30. O aluno deve solicitar no ÚNICO 
e pagar a taxa do protocolo. Além disso, o aluno que realiza a RCP e não obtém média mínima para 
aprovação (5,0), ficará “reprovado por recuperação” e deverá cursar a disciplina novamente, em 
Regime Tutorial. A nota obtida nesta avaliação é substitutiva da Média Final; é realizada no AVA e 
a data deverá ser agendada com o Tutor Presencial cumprindo o período estabelecido em 
cronograma de aula; realizada presencialmente no PAP e sem consulta.  
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Portaria 40, Art.32. § 2º A instituição manterá em página eletrônica própria, e também na biblioteca, para consulta dos alunos ou interessados, 
registro oficial devidamente atualizado das informações referidas no § 1º, além dos seguintes elementos: 
II - conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos o Estatuto ou Regimento que instruíram os pedidos de ato autorizativo junto ao MEC; 

Normas Acadêmicas 

As normas acadêmicas que regem a vida acadêmica do aluno estão descritas nos seguintes 
documentos: 
Manual do Aluno, disponível no link:  
http://www.uninter.com/vestibular/adistancia/arquivos/manual-aluno.pdf 

  
Resolução 64/2012 – CEPE , disponível no link: 
http://www.grupouninter.com.br/centrouniversitario/informacoes.php#avaliacao 
 
 
 
Portaria 40, Art.32. § 2º A instituição manterá em página eletrônica própria, e também na biblioteca, para consulta dos alunos ou interessados, 
registro oficial devidamente atualizado das informações referidas no § 1º, além dos seguintes elementos: 
III - descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, relacionada à área do curso, política de atualização e informatização, área física disponível 
e formas de acesso e utilização; 

Biblioteca 

Bibliografia básica 
 
ABRAMO, Cláudio. A regra do jogo. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.  
ALMASEDA REGUEIRO, Miguel Angel. Michaelis: espanhol gramática prática. São Paulo: 
Melhoramentos, 2003.  
ALVES, Marcia Nogueira. Mídia e Produção Audiovisual - uma introdução. Curitiba: Ibpex, 
2008. 
AMARAL, Márcia. Jornalismo popular. São Paulo: Contexto, 2006. 
ANDREW, James Dudley. As principais teorias do cinema: uma introdução. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1989. 
ARAÚJO, Silvia Maria de. Sociologia: um olhar crítico. São Paulo: Contexto, 2009. 
ARMES, Roy. On video: significado do vídeo nos meios de comunicação . 2. ed. São Paulo: 
Summus, 1999. 
ARONCHI DE SOUZA, José Carlos. Gêneros e Formatos na Televisão Brasileira. São Paulo: 
Summus, 2004. 
BAER, Lorenzo. Produção Gráfica. São Paulo: Senac, 1999. 
BARBEIRO, Heródoto; LIMA, Paulo Rodolfo de. Manual de radiojornalismo; produção, ética e 
Internet. Rio de Janeiro: Campus, 2003.  
BARBEIRO, Heródoto; LIMA, Paulo Rodolfo de. Manual de telejornalismo: os segredos da 
notícia na TV. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002. 
BARBOSA FILHO, André. Gêneros radiofônicos: os formatos e os programas em áudio. 
BARBOSA, Suzana; MIELNICZUK, Luciana. (Org). Jornalismo e Tecnologias Móveis. Covilhã, 
Portugal: LabCOM Books, 2013 
BARCHI, ROMEO. Do estágio ao primeiro emprego. Rio de Janeiro. 2001. 
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da 
cultura. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1996. 
BIAGIO, Luiz Arnaldo; BATOCCHIO, Antonio. Plano de negócios: estratégia para micro e 
pequenas empresas. Barueri: Manole, 2005. 
BOBBIO, Norberto. As teorias das formas de governo. Brasília: Editora UnB, 1998. 
BRAMBILLA, Ana (Org). Para entender as mídias sociais. 2011. Licença Creative Commons. 
BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma História Social da Mídia: de Gutenberg à Internet. Rio de 

http://www.uninter.com/vestibular/adistancia/arquivos/manual-aluno.pdf
http://www.grupouninter.com.br/centrouniversitario/informacoes.php#avaliacao
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Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006. 
BUENO, Wilson da Costa . Comunicação, jornalismo e meio ambiente: teoria e pesquisa. São 
Paulo: Mojoara, 2007  
BURCH, Noel. Práxis do cinema. São Paulo: Perspectiva, 1969. 
BUSSELLE, Michael. Tudo sobre Fotografia. São Paulo: Pioneira, 2004.  
CALABRE, Lia. A era do rádio. 2. ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2004. 
CALDAS, Suely. Jornalismo econômico. São Paulo: Editora Contexto, 2003. 
CÂMARA JUNIOR, Joaquim Mattoso. Manual de Expressao Oral e Escrita. Rio de Janeiro: Vozes, 
1986. 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 12. reimp. São Paulo: Paz e Terra, 2009. 
CHAUI, Marilena de Souza. Convite à filosofia. 12. ed. São Paulo: Ática, 2001. 
CHINEM, Rivaldo. Comunicação empresarial: teoria e o dia-a-dia das assessorias de 
comunicação. 
CINTRA, Antônio Octávio. Sistema Político Brasileiro: uma introdução. 2. ed. São Paulo: Ed. 
Unesp, 
COLLARO, Antônio. Projeto gráfico: teoria e prática da diagramação. São Paulo: Summus, 2006. 
CORTELAZZO, Patricia Rita. A história da arte por meio da leitura de imagens. Curitiba: Ibpex, 
2008. 
COSTA, Caio Túlio. Ética, jornalismo e nova mídia: uma moral provisória. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2009.  
DALLARI, D. Direitos humanos: histórico, conceito e classificação. São Paulo: Comissão de 
Justiça e Paz São, 1995. 
DIAS, Luzia K. Gramática y vocabulário. Desde la teoria hacia la práctica en el aula de ELE. 
Curitiba: Intersaberes, 2013. 
DISCURSOS FOTOGRÁFICOS. Londrina, PR: Universidade Estadual de Londrina, 2005.  
Disponível em <http://www.anabrambilla.com>. 
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
DUARTE, Jorge (org). Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia: teoria e técnica. 
2ª. edição, 6ª. reimpressão. São Paulo: Atlas, 2009. 
ENGELMANN, Ademir Antonio. Filosofia da arte. Curitiba: Intersaberes, 2012. 
FAUSTO, Boris. História concisa do Brasil. 2. ed. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2008.  
FERRARI, Pollyana. Jornalismo digital. São Paulo: Contexto, 2006. 
FERREIRA, Jorge (org.). O populismo e sua história: debate e crítica. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2001. 
FERRO, Jeferson. Around the world: introdução à leitura em língua inglesa. Curitiba: 
intersaberes, 2012. 
FIORIN, José Luiz. Linguagem e ideologia. 7. ed. São Paulo: Ática, 2000. 
FRANCO, Guillermo. COMO  ESCREVER PARA A WEB: Elementos para a discussão e construção 
de manuais de redação online.  https://knightcenter.utexas.edu/como_web_pt-br.pdf  
GANDELMAN, Henrique. De Gutenberg à Internet: direitos autorais das origens à era digital. 5. 
ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Record, 2007. 
GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Penso, 2012. 
GIOVANNINI, Giovani (coord.) Evolução na comunicação: do silex ao silício. 1. Ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 
GOMBRICH, Ernst Hans. A história da arte. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 
GUIMARÃES, Luciano. As cores na mídia: a organização da cor-informação no jornalismo. São 
Paulo: Annablume, 2003. 
HARTMANN, Schirley Horácio de Gois; SANTAROSA, Sebastião Donizete. Práticas de escrita 
para o letramento no ensino superior. Curitiba: Ibpex, 2011. 

https://knightcenter.utexas.edu/como_web_pt-br.pdf
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HEDGECOE, John. O Novo Manual de Fotografia. São Paulo: SENAC, 2005.  
HERNANDES, Nilton. A mídia e seus truques: o que o jornal, revista, TV, rádio e internet fazem 
para captar e manter a atenção do público. São Paulo: Contexto, 2006. 
HOLHFELDT, Antônio (et. al.). Teorias da Comunicação. Petrópolis: Vozes, 2001. 
HOLLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 1999.  
HORIE, Ricardo Minoru. 300 superdicas de editoração, design e artes gráficas. 2. ed. São Paulo: 
SENAC, 2008. 
HUNT, E. K. História do Pensamento Econômico. Rio de Janeiro: Ed. Campos, 2005. 
HUTCHINSON, T.; WATERS, A. English for specific purposes. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1987. 
JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. Editora Aleph, 2008. 
JORGE, Thaís Mendonça. Manual do foca: guia de sobrevivência para jornalistas. São Paulo: 
Contexto, 2008.  
JUNG, Milton. Jornalismo de rádio. São Paulo: Contexto, 2004. 
KARAM, Francisco José. Jornalismo, ética e liberdade. 2 ed. São Paulo: Summus, 1997. 
KINZO, Maria D’Alva. Representação política e sistema eleitoral no Brasil. São Paulo: Edições 
 Símbolo, 1980. 
KNAPIK, Janete. Gestão de pessoas e talentos. 2ª ed. Curitiba: Ibpex, 2008. 
KOSSOY, Boris. Fotografia e história. 2. ed., rev. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 
LAGE, Nilson. A estrutura da notícia. 6. ed. São Paulo: Ática, 2006.  
LAGE, Nilson. A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. São Paulo: 
Record, 2008. 
LEI 11.788/2008 (LEI ORDINÁRIA) 25/09/2008 - IN: 
(http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-
2008?OpenDocument). 
LEMOS, André. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto Alegre: 
Sulina, 2002. 
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1997. 
LIMA, Gerson. Economia, Dinheiro e Poder Político. Curitiba: IBPEX, 2008. 
LIMA, Tereza. Inglês básicos nas organizações. Curitiba: Intersaberes, 2013. 
LOPES, Dirceu Fernandes. Jornal laboratório. São Paulo: Summus, 1989. 
LUFT, Celso. A vírgula, considerações sobre seu ensino e seu emprego. São Paulo: Ática, 2007. 
LUIZARI, Kátia. Comunicação empresarial eficaz: como falar e escrever bem. Curitiba: Ibpex 
Dialógica, 2010. 
MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. 4. ed. São Paulo: SENAC, 2005. 
MACHADO, Elias. O Jornalismo digital em Base de Dados. Florianópolis, Calandra, 2006. 
MANUAL DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO DOS CURSOS DE JORNALISMO, 
PUBLICIDADE, PROPAGANDA, MARKETINK E PRODUÇÃO EDITORIAL E MULTIMIDIA. Centro 
Universitário - Uninter. 
MARTINE, Joly. Introdução à análise da imagem. Campinas, SP: Papirus, 2006. 
MARTINS, Franklin. Jornalismo político. São Paulo:  Editora Contexto, 2003. 
MATOS, Gustavo Gomes de. Comunicação empresarial sem complicação. São Paulo: Manole, 
MCLEISH, Robert. Produção de rádio: um guia abrangente de produção radiofônica. 3. ed. São 
Paulo: Summus, 2001. 
MCLUHAN, Stephanie & STAINES, David (orgs). McLuhan por Mcluhan. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 2005. 
MELO, José Marques de. Comunicação na América Latina: Desenvolvimento e Crise. Campinas: 
Papirus, 1989. 
MELO, José Marques de; ASSIS, Francisco de. Gêneros jornalísticos no Brasil. São Bernardo do 
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Campo, SP: Universidade Metodista de São Paulo, 2010. 
MEYER, Philip. Os jornais podem desaparecer? São Paulo, Contexto, 2007. 
MILANI, Esther Maria. Gramática de espanhol para brasileiros. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Saraiva, 2010. 
MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Atlas, 1998. 
MORIN, Edgar. Rumo ao abismo? Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. 
NASSAR, Paulo. O que é comunicação empresarial. São Paulo: Brasiliense, 1995. 92 p. (Coleção 
Primeiros Passos).  
NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. 4. ed. Campinas, SP: Papirus, 2009. 
ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira & Identidade Nacional. São Paulo: Brasiliense, 1994.  
PALACIOS, Marcos. Jornalismo Online, Informação e Memória: Apontamentos para debate. 
Apresentado nas Jornadas de Jornalismo Online, Departamento de Comunicação e Artes, 
Universidade da Beira Interior, Portugal. 2002. Disponível em:  
PALÁCIOS, Marcos. Modelos de Jornalismo Digital. Salvador: Edições GJOL;Calandra, 2003. 
PATERNOSTRO, Vera Iris. O texto na TV: manual de telejornalismo. 2. ed. , rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2006. 
PAULINO, Rita; RODRIGUES, Vivian. (org). Jornalismo para Tablets: pesquisa e prática. Editora 
Insular, 2013. 
PENA, Felipe. Teoria do Jornalismo. São Paulo: Contexto, 2005.  
PEREIRA JUNIOR, Luiz Costa. Guia para a edição jornalística. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
PERUZZO, C.M.K. Comunicação nos movimentos populares: a participação na construção da 
cidadania. Petrópolis: Vozes, 1998. 
PIMENTA, Maria Alzira. Comunicação empresarial. Campinas: Alínea, 2009 
PINHO, J.B. Jornalismo na internet. São Paulo: Summus, 2003. 
PRADO  Jr.,  Caio.  Formação  do  Brasil  Contemporâneo.  São  Paulo:  Brasiliense, 1961.  
PRADO, Emílio. Estrutura da informação radiofônica. 4. ed. São Paulo: Summus, 1989. 
PRADO, Magaly. Produção de rádio: um manual prático. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.  
PRADO, Magaly. Webjornalismo. Rio de Janeiro, LTC, 2011. 
PROENÇA, Graça. História da arte. 17. ed. São Paulo: Ática, 2008.  
PUPPI, Alberto. Comunicação e semiótica. Curitiba: Ibpex, 2009. 
QUALMAN, Erik. Socialnomics: como as mídias sociais estão transformando a forma como 
RAMONET. Ignacio. A explosão do jornalismo: das mídias de massa à massa de mídias. São 
Paulo: Publisher Brasil, 2012. 
RAMOS, Daniela Osvald. Formato: condição para a escrita do jornalismo digital de bases de 
dados. Uma contribuição da semiótica da cultura. 2011. Tese (Doutorado em Interfaces Sociais 
da Comunicação) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2011. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-23092011-
180325/>. Acesso em: 2015-08-19. 
REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do. Comunicação empresarial, comunicação 
institucional: conceitos, estratégias, sistemas, estrutura, planejamento e técnicas. 5. ed. São 
Paulo: Summus, 1986. (Novas buscas em comunicação v. 11). 
REIS, José Carlos Reis. As identidades do Brasil: de Varnhagem a FHC. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2007. 
RICCI, R. Lulismo: Da era dos movimentos sociais à ascensão da nova classe média brasileira. 
Rio de Janeiro: Contraponto, 2010.  
SÁ MARTINO, Luís Mauro. Teoria da Comunicação – ideias, conceitos e métodos. Petrópolis- 
RJ: Vozes, 2014. 
SANTAELLA, Lúcia. Semiótica aplicada. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 
São Paulo: Horizonte, 2006. 



 

Documento criado com base nas exigências da Portaria 40/2010, Art. 32. § 2º. 
Coordenação de Curso – Centro Universitário Internacional UNINTER 

 

 

 
 

 
Pág: 9 de 37 

SCALZO, Marília. Jornalismo de revista. São Paulo: Contexto, 2003. 
SERTEK, Paulo. Empreendedorismo. 5ª ed. Curitiba: Ibpex, 2011. 
SEVERINO, Antonio J. Metodologia do trabalho científico. 22ª ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
SILVA, Júlia Lúcia de Oliveira Albano da. Rádio: oralidade mediatizada. São Paulo: Annablume, 
1999.  
SILVA, Mary Aparecida Ferreira da. Métodos e técnicas de pesquisa. Curitiba: Ibpex, 2008. 
TÉCNICAS de edição para cinema e vídeo: história, teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2007.  
TEZZA, C.; FARACO, Carlos A. Oficina de texto. Petrópolis: Vozes, 2008. 
TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo - v. I: Porque as notícias são como são. 2. ed. 
Florianópolis: Insular, 2005.  
TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo: porque as notícias são como são. Florianópolis: 
Insular, 2012. 
TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo: volume II, a tribo jornalística : uma comunidade 
interpretativa transnacional. 2. ed. Florianópolis: Insular, 2008. 
VASCONCELOS, Frederico. Anatomia da reportagem: como investigar empresas, governos e 
tribunais. São Paulo: Publifolha, 2008.  
VENTURA, Deisy de Freitas Lima. América Latina: cidadania, desenvolvimento e estado. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 1996. 
VIEIRA, Maria Christina de Andrade. Comunicação empresarial. São Paulo: SENAC, 2007. 
VIEIRA, Toni André E Scharlau. Comunicacao Sindical: Proposta De Uma Política Para As 
Entidades. Porto Alegre: ULBRA, 1996. 
VILLELA, Regina. Profissão: jornalista de TV : telejornalismo aplicado na era digital. Rio de 
Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 
WATTS, Harris. On camera: o curso de produção de filme e vídeo da BBC . 5. ed. São Paulo: 
Summus, 1990. 
WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer: noções básicas de planejamento visual. 2. 
ed. rev. e ampl. São Paulo: Callis, 2008. 
WOLF. Mauro. Teorias da Comunicação de massa. 2º ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
YORKE, Ivor. Jornalismo diante das Câmeras. São Paulo: Summus, 1998. 
 
Bibliografia complementar 
ABRAMO, Cláudio. A Regra do Jogo. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.HERSEY, John. 
Hiroshima. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
ABREU, Alzira Alves. A modernização da imprensa: 1970-2000. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2002 
ADAMS, Ansel; BAKER, Robert. A cópia. 3. ed. São Paulo: SENAC, 2005. 
ALVES, Márcia Nogueira. Mídia e Produção Audiovisual: uma introdução. Curitiba: Ibpex, 
2011. 
AMARAL, Luiz. Técnica de jornal e periódico. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2001. 
ANDERSON, Chris. A Cauda Longa. Do mercado de massa para o mercado de nicho. Rio de 
Janeiro: Campus, 2006. 
ANDRADE, Regis de Castro. O indivíduo e o cidadão na história das ideias. (com um ensaio 
sobre Maquiavel). Lua Nova, São Paulo, n. 57, 2002. 
ANTUNES, Irandé. Lutar com as palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola, 2005. 
ARENDT, H. Origens do totalitarismo. São Paulo, Cia das Letras, 1989. 
ARGAN, GIULIO CARLO; FAGIOLO, MAURIZIO. Guia de historia da arte.  Coleção: Teoria da arte. 
Editora:Estampa. 
ARMES, Roy. On video: significado do vídeo nos meios de comunicação . 2. ed. São Paulo: 



 

Documento criado com base nas exigências da Portaria 40/2010, Art. 32. § 2º. 
Coordenação de Curso – Centro Universitário Internacional UNINTER 

 

 

 
 

 
Pág: 10 de 37 

Summus, 1999. 
ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 
AUMONT, Jacques. A Imagem. Campinas, SP: Papirus, 2002. 
AUMONT, Jacques; BERGALA, Alain; MARIE, Michel; VERNET, Marc. A estética do filme. 5ª. ed. 
Campinas, SP: Papirus, 2007. 
BACELLAR, Luciane e BISTANE, Luciana. Jornalismo de TV. São Paulo: Contexto, 2005. 
BAGNO, Marcos. O preconceito linguístico – o que é, como se faz. 2ª ed. São Paulo: Loyola, 
2008.   
BARBEIRO, Heródoto; LIMA, Paulo Rodolfo de. Manual de radiojornalismo; produção, ética e 
Internet. Rio de Janeiro: Campus, 2003.  
BARROS FILHO, Clóvis; MARTINO, Luís Mauro Sá. O habitus na comunicação. São Paulo: 
Paulus, 2003. 
BARTHES, Roland. A Câmara Clara: Nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2008. 
BATTISTONI FILHO, Duílio. Pequena história da arte. Campinas, São Paulo: Papirus. 1989. 
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 2001 
BELTRÃO, Luiz. Subsídios para uma teoria da comunicação de massa. São Paulo: Summus, 
1986.  
BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de plano de negócios: fundamentos, processos e 
estruturação. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. São Paulo: 
Paz e Terra, 1999;  
BORDENAVE, Juan E. Diaz. O que é comunicação. São Paulo: Brasiliense, 2006.  
BOSI, Alfredo. Reflexões sobre a arte. São Paulo: Ática, 2001. 
BOSI, Ecléa. Cultura de Massa e Cultura Popular – Leituras de Operárias. Petrópolis, Vozes, 
1978. 
BRAJNOVIC, Luka. Deontologia periodistica. 2ª edición ampliada y reestructurada. Pamplona: 
Ed. Universidad de Navarra, 1978. 
BRAVO: o melhor da cultura em música, cinema, livros, artes plásticas, teatro, dança. São 
Paulo: Abril,. Mensal. ISSN 1414-980X  
BRINGHURST, Robert. Elementos do estilo tipográfico: versão 3.0. São Paulo: Cosac Naify, 
2006. 
BRONKART, Jean-Paul. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um interacionismo 
sócio-discursivo. São Pulo: Educ. 1999. 
BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial: teoria e pesquisa. São Paulo: Manole, 
2003. 
BUSSELLE, Michael. Tudo sobre fotografia. 11. reimp. São Paulo: Pioneira, 2004. 
CABRAL, Ana Lucia Tinoco. A força das palavras: dizer e argumentar. São Paulo: Contexto, 
2010. 
CAHEN, Roger. Tudo que seus gurus não lhe contaram sobre comunicação empresarial. 10.ed. 
São Paulo: Best Seller, 2004. 
CAMARGO, Ricardo Zagallo; BENDASSOLLI, Pedro F. (ORGS) Dicionário de Comunicação: 
escolas, teorias e autores. São Paulo: Contexto, 2014. 
CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável. São Paulo: Cultrix, 
2002.  
CARVALHO, Alexandre et al. Reportagem na TV: como fazer, como produzir, como editar. São 
Paulo: Contexto, 2010 
CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil: um longo caminho. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2009. 



 

Documento criado com base nas exigências da Portaria 40/2010, Art. 32. § 2º. 
Coordenação de Curso – Centro Universitário Internacional UNINTER 

 

 

 
 

 
Pág: 11 de 37 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede (A era da informação: economia, sociedade e 
cultura). São Paulo: Paz e Terra, 2009. 
CAVALLINI, Ricardo. Mobilize. São Paulo: Ed. dos autores, 2010 (disponível pelo selo creative 
CEPAL- Naciones Unidas (1990). Transformación productiva con equidad. La tarea prioritaria 
del desarrollo de América Latina y el Caribe en los años 90. Santiago de Chile. 
CÉSAR, Cyro. Como falar no rádio: prática de locução AM/FM. 10. ed., rev. e atual. São Paulo: 
Summus, 2009 
CHANTLER, Paul; Harris, Sim. Radiojornalismo. São Paulo: Summus, 1998.  
CHRISTIAN, Barbosa. Estou em reunião – um programa para planejar, organizar e conduzir 
reuniões produtivas. Rio de Janeiro, Agir, 2009.  
COELHO, Paulo Vinicius. Jornalismo esportivo. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Contexto, 2013. 
commonsem http://www.mobilizebook.com.br). 
COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro. ed. rev. e atual. com exercícios práticos Rio de 
Janeiro: Rocco, 1996.  
conhecimento. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2010. 
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2008. 
COSTA, Nelson Pereira da. Comunicação empresarial: a chave para coordenar e liberar um 
CRUZ NETO, João Elias. Reportagem de Televisão: como produzir, executar e editar. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2008. 
DA MATTA, Roberto. 1990. Carnavais, Malandros e Heróis: Para uma 
DAGNINO, Evelina. Os anos 90: política e sociedade no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1994. 
DEBORD, Guy. Sociedade do Espetáculo: comentários sobre a sociedade do espetáculo. Rio de 
Janeiro: Contraponto, 2008. 
DeFLEUR, Melvin e BALL-ROKEACH, Sandra. Teorias da Comunicação de Massa. Rio: Zahar, 
1997. 
DINES, Alberto. O papel do jornal. São Paulo: Summus, 1986.  
DIÓGENES, Cândido de Lima (org.) Ensino e Aprendizagem de Língua Inglesa: conversa com 
especialistas. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 
DOUGLAS, Dan. Assessing Languages for specific purposes. (2002) 
DOWNING, J. Mídia radical: rebeldia nas comunicações e movimentos sociais. São Paulo: Senac, 
2002. 
DUARTE, Fábio; QUANDT, Carlos; SOUZA, Queila (orgs.) O tempo das redes. São Paulo: 
Perspectiva, 2008. 
DUARTE, Jorge. Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2009. 
DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio. Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2009. 
DUBOIS, Phillipe. O Ato Fotográfico. Campinas, SP: Papirus, 2004. 
DUDLEY-EVANS, TONY, ST John, Maggie Jo. Developments in English for specific purposes. 
(2003) 
EAGLETON, Terry. Ideologia: uma introdução. São Paulo: Boitempo, Editora UNESP, 1997. 
empreendimento. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 
ERBOLATO, Mário L. Técnicas de codificação em jornalismo: redação, captação e edição no 
jornal diário. Petrópolis RJ, Vozes, 2008.  
ERNST, Priscila; RUARO, Karoline Augusta. Grandes reportagens: histórias da história do 
rádio. União da Vitória, PR: Uniuv, 2007. 
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto: para estudantes universitários. 11 
ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 299 
FENAJ. Manual de assessoria de comunicação e imprensa - 2007. 4ª edição revista e ampliada. 



 

Documento criado com base nas exigências da Portaria 40/2010, Art. 32. § 2º. 
Coordenação de Curso – Centro Universitário Internacional UNINTER 

 

 

 
 

 
Pág: 12 de 37 

Brasília: Fenaj, 2007. 
FENAJ. Programa Nacional de Projetos de Estágio Acadêmico em Jornalismo. Fenaj: Brasília, 
2008. 
http://www.fenaj.org.br/educacao/programa_estagio_academico_proposta_jornalistas.pdf  
FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes: no limiar de uma nova 
era. V. II. São Paulo: Globo, 2008. 
FERRARETO, Luiz Artur. Rádio: o veículo, a história e a técnica. Porto Alegre: Sagra/Luzzatto, 
2000.  
FERRARI, Polyana. Jornalismo digital. São Paulo: Contexto, 2003. 
FILHO, Daniel. Circo Eletrônico: Fazendo TV no Brasil, O. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
FORTES, Leandro. Jornalismo Investigativo. Editora Contexto, 2005. 
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada 
em 2 de dezembro de 1970. São Paulo: Loyola, 2008. 
FREIRE, Paulo. Vozes da Democracia. São Paulo: Imprensa Oficial, 2006. 
FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala. 30 ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2002. 
FURTADO, Celso. Formação Econômica da América Latina. Rio de Janeiro: LIA, 1969. 
GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. Porto Alegre: Editora L&PM, 2010  
GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Doce cuentos peregrinos. 12. ed. Bogota: Debolsillo, 2008. 221 p. 
GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. O sequestro. Rio de Janeiro: Record, 1983.  
GARCIA, Othon M. Garcia. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: FGV, 2008. 
GENRO FILHO, Adelmo. O segredo da pirâmide: para uma teoria marxista do jornalismo. 
Florianópolis: Insular, 2012. 
GÓMEZ, Guillermo Orozco. Comunicação social e mudança tecnológica: um cenário de 
múltiplos desordenamentos. In: MORAES, Dênis de. Sociedade midiatizada. Rio de Janeiro: 
Mauad, 2006.  
GRAMSCI, Antonio. A política e o Estado moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968 
GROSSI, Sávio. Achados & perdidos na comunicação empresarial. Belo Horizonte: Autêntica, 
1998. (Coleção pequena empresa: comunicação v.2). 
HALL, Stuart.  A identidade cultural na pós-modernidade.  Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 
HARTMANN, Schirley H. de G.; SANTAROSA, Sebastião D. Práticas de leitura para o letramento 
no ensino superior. Curitiba: Ibpex, 2011. 
HENN, Ronaldo. Pauta e notícia: uma abordagem semiótica. Canoas, RS: ULBRA, 1996.  
HERNANDES, Nilton. A mídia e seus truques: o que o jornal, revista, TV, rádio e internet fazem 
para captar e manter a atenção do público. São Paulo: Contexto, 2006. 
HERSCOVITZ, Heloiza. Jornalistas brasileiros no século XXI, visões sobre a profissão. Fenaj, 
disponível em: 
http://www.fenaj.org.br/arquivos/resultados_enquete_com_jornalistas_brasileiros.doc.  
HOPPE, Altair. Adobe Photoshop: volume 1: para fotógrafos, designers e operadores digitais. 6. 
ed. Balneário Camboriú, SC: Photos, 2008. 
HORIE, Ricardo Minoru. 300 superdicas de editoração, design e artes gráficas. 2. ed. São Paulo: 
SENAC, 2001. 
http://www.bocc.ubi.pt/pag/sousa-jorge-pedro-construindo-teoria-jornalismo.pdf  
http://www.sebraesp.com.br/arquivos_site/biblioteca/guias_cartilhas/Como_elaborar_um_pl
ano_de_negocios.pdf 
HURLBURT, Allen. Layout: o design da página impressa. São Paulo: Nobel, 2003. 
IGGERS, Jeremy. Good News, Bad News: Journalism Ethics and the Public Interest. 
Boulder:Vestview Press, 1999.  
IMAGENS da fotografia brasileira, volume 1. 2. ed. São Paulo: Estação Liberdade: SENAC São 
Paulo, 2000.  

http://www.fenaj.org.br/educacao/programa_estagio_academico_proposta_jornalistas.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/sousa-jorge-pedro-construindo-teoria-jornalismo.pdf


 

Documento criado com base nas exigências da Portaria 40/2010, Art. 32. § 2º. 
Coordenação de Curso – Centro Universitário Internacional UNINTER 

 

 

 
 

 
Pág: 13 de 37 

JANSON, H. W.; JANSON, Anthony F. Iniciação à história da arte. 2. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007. 
KIRSCHNER, Ana Maria. Considerações sobre a responsabilidade social das empresas em 
contextos de desigualdade e exclusão. Política & Sociedade, volume 8 , nº 15, outubro de 2009. 
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção 
textual. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2011. 
KÖNIG, Mauri. Narrativas de um correspondente de rua. Curitiba: Pós-Escrito, 2008. 
KUCINSKI, Bernardo. Jornalismo na era virtual: ensaios sobre o colapso da razão ética. São 
Paulo. 
KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários: nos tempos da imprensa alternativa. São 
Paulo: Página Aberta, 1991. 
KUNCZIK, Michael. Conceitos de jornalismo: norte e sul. Trad. Rafael Varela Jr. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 2002. 
KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Obtendo resultados com relações públicas. São Paulo: 
KYRILLOS, Leny; COTES, Cláudia; FEIJÓ, Deborah. Voz e corpo na TV: a fonoaudiologia a 
serviço da comunicação. 1. reimp. São Paulo: Globo, 2006. 
LABAKI, Almir. É tudo verdade: reflexão sobre a cultura do documentário. São Paulo: Francis, 
2005. 
LAGE, Nilson. A estrutura da notícia. 6ª ed. São Paulo: Ática, 2006. 
LAGE, Nilson. A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 2004. 
LAGE, Nilson. Linguagem jornalística. São Paulo. Ática, 2003. 
LEÃO, Lucia. O chip e o caleidoscópio: reflexões sobre as novas mídias . São Paulo: SENAC São 
Paulo, 2005 
LELL, Enrique. Discursos Sustentáveis. São Paulo:Cortez, 2010.  
LEMOS, André e JOSGRILBERG, Fabio (Orgs). Comunicação e Mobilidade: aspectos 
socioculturais das tecnologias móveis de comunicação no Brasil. Salvador: EDUFBa, 2009. 
Disponível em: 
http://poscom.ufba.br/arquivos/livro_Comunicacao_Mobilidade_AndreLemos.pdf 
LEMOS, André. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto Alegre: 
Sulina, 2002.  
LIMA, Edvaldo Pereira. Páginas ampliadas: o livro-reportagem como extensão do jornalismo e 
da literatura. Ed. rev. e atual. Barueri,SP: Manole, 2004. 
LOPES, Leo. Podcast: um guia básico. São Paulo: Marsupial, 2013. 
LYOTARD, Jean-François. Moralidades pós-modernas. Campinas, SP: Papirus, 1996. 
MACHADO, Arlindo. A Televisão Levada a Sério. São Paulo: Senac, 2000. 
MACHADO, Arlindo. Pré-cinemas & pós-cinemas. São Paulo: Papirus, 2007. 
MACIEL, Pedro. Jornalismo de Televisão: normas práticas. Porto Alegre: Sagra – DCLuzzatto, 
1995. 116p. 
MALCOLM, Janet. O jornalista e o assassino - uma questão de ética. São Paulo: Cia das Letras, 
1990. 
MANUAL da redação: Folha de São Paulo. 14. ed. São Paulo: Publifolha, 2010 
MARCONDES FILHO, Ciro. Comunicação e jornalismo: a saga dos cães perdidos. 2. ed. São 
Paulo: Hacker, 2002. 
MARCONDES FILHO, Ciro. Ser jornalista: o desafio das tecnologias e o fim das ilusões. São 
Paulo: Paulus, 2010a. 
MARTIN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de 
Janeiro: UFRJ, 2009. 
MARTINS, Nelson. A imagem digital na editoração: manipulação, conversão e fechamento de 



 

Documento criado com base nas exigências da Portaria 40/2010, Art. 32. § 2º. 
Coordenação de Curso – Centro Universitário Internacional UNINTER 

 

 

 
 

 
Pág: 14 de 37 

arquivo. Rio de Janeiro: SENAC, 2003. 
MATA, María Cristina et al. Condiciones objetivas y subjetivas para el desarrollo de la 
ciudadanía comunicativa. Córdoba: Centro de Competencia en Comunicación para América 
Latina, 2005. 
MATTELART, Armand e Michele. História das teorias da comunicação. São Paulo: Loyola, 1999.  
MATTELART, Armand. Comunicação-mundo: história das ideias e das estratégias. Petrópolis: 
Vozes, 1996. 
MCLEISH, Robert. Produção de rádio - Um guia abrangente da produção radiofônica. São 
Paulo:  Summus,  2001.  
MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. 14. ed. São Paulo: 
Cultrix, 2005. 
MEDINA, Cremilda. Entrevista: o dialogo possível. São Paulo: Ática, 1986. 
MEDITSCH, Eduardo. O Jornalismo é uma Forma de Conhecimento? UFSC: Setembro de 1997. 
Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/meditsch-eduardo-jornalismo-
conhecimento.html>.  
MELO, José Marques de. José (Org.) ; GOBBI, Maria Cristina (Org.) ; HEBERLÊ, Antonio Luiz 
Oliveira (Org.) . A Diáspora Comunicacional que se fez escola Latino-Americana. São Bernardo 
do Campo: Editora UMESP, 2008. 
Michaelis Dicionário Prático Inglês: Inglês-Português/Português-Inglês 
MITCHELL, Joseph. O segredo de Joe Gould. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
MOHERDAUI, Luciana. Guia de estilo Web: produção e edição de notícias on-line. São 
Paulo:Senac, 2000. 
MOLETTA, Alex. Criação de Curta - Metragem Em Vídeo Digital. São Paulo: Summus, 2009. 
MORAZ, Eduardo. Treinamento prático em InDesign. São Paulo: Digerati Books, 2006. 
MORIN, Edgar. A comunicação pelo meio: teoria complexa da comunicação. Porto Alegre: 
Revista FAMECOS, 2003.  
MOTA, Regina (Org). Cultura da conexão: novos formatos para a produção de 
MOURA, Leonardo de. Como escrever na rede: manual de conteúdo e redação para Internet. 
Rio de Janeiro: Record, 2002. 
NASCIMENTO, Patricia Ceolin do; PRADO, Magaly. Técnicas de redação em jornalismo: o texto 
da notícia. São Paulo: Saraiva, 2009. 
NEVES, Roberto de Castro. Comunicação empresarial integrada: como gerenciar: imagem, 
questões públicas, comunicação simbólica, crises empresariais. Rio de Janeiro: Mauad, 2000. 
NOVAES, Adauto (org). Rede imaginária: televisão e democracia. São 
OLIVEIRA, Ana Claudia de; TEIXEIRA, Lucia. Linguagens na comunicação: desenvolvimentos 
de semiótica sincrética. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2009. 
OLIVEIRA, Fabíola. Jornalismo científico. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2007. 
ORTRIWANO, Gisela Swetlana. A Informação no Rádio - Os grupos de poder e determinação 
dos conteúdos. 4a. ed. São Paulo: Summus, 2005.  
OSINSKI, Dulce. Arte, história e ensino. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
OYAMA, Thais. A arte de entrevistar bem. São Paulo: Contexto, 2008. 
PARADA, Marcelo. Rádio: 24h de Jornalismo. São Paulo: Panda Books. 1998.Belo Horizonte: 
Ed. UFMG, 1995.  
PATU, Gustavo. A Especulação Financeira. São Paulo: Publifolha, 2001. 
PAULA, Amadeu Nogueira. Jornalismo e publicidade no rádio: como fazer. São Paulo: Contexto, 
2013. 
Paulo: Companhia das Letras, 1991. 
PEREIRA, Helena Bonito Couto. Michaelis: dicionário escolar espanhol: espanhol - português, 
português - espanhol. 1. ed. São Paulo: Melhoramentos, 2005.  



 

Documento criado com base nas exigências da Portaria 40/2010, Art. 32. § 2º. 
Coordenação de Curso – Centro Universitário Internacional UNINTER 

 

 

 
 

 
Pág: 15 de 37 

PIETROFORTE, Antonio Vicente. Análise do texto visual: a construção da imagem. São Paulo: 
Contexto, 2007. 
PIETROFORTE, Antonio Vicente. Semiótica visual: os percursos do olhar. São Paulo: Contexto, 
2005. 
PIMENTA, Maria Alzira. Comunicação empresarial. 4 ed. Campinas, SP: Alínea, 2004. 
PIZA, Daniel. Jornalismo cultural. São Paulo: Contexto, 2004. 
PIZOTTI, Ricardo. Enciclopédia básica da mídia eletrônica. São Paulo: Senac, 2003. 
PORTO-GONCALVES ,Carlos Walter . Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2005  
PRADO JÚNIOR, Caio. História econômica do Brasil. 43. ed. São Paulo: Brasiliense, 1998.  
PRADO, Emílio. Estrutura da informação radiofônica. São Paulo: Summus, 1989. 
PRADO, Magaly. Produção de rádio: um manual prático. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.  
PRADO, Magaly. Webjornalismo. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 
REY, Marcos. O Roteirista profissional: televisão e cinema. São Paulo: Editora São Paulo: Ática, 
1989 
REY, Marcos. O roteirista profissional: TV e cinema. 3. ed., 7. impr São Paulo: Ática, 2009. 
REZENDE, Guilherme Jorge de. Telejornalismo no Brasil: um perfil editorial. 2. ed. São Paulo: 
Summus, 2000. 
RIBEIRO, Agnaldo. No ar: locução profissional no Rádio e na TV. São Paulo:  Allure, 2015 
RIBEIRO, Ana Paula, SACRAMENTO, Igor e ROXO, Marco (org). História da televisão no Brasil. 
São Paulo: Contexto, 2010. 
RICCI, R. Lulismo: Da era dos movimentos sociais à ascensão da nova classe média brasileira. 
Rio de Janeiro: Contraponto, 2010.  
RODRIGO ALSINA, Miquel. A construção da notícia. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
RODRIGUES, Ernesto. No próximo bloco...: o jornalismo brasileiro na TV e na Internet. Rio de 
Janeiro: PUC-RJ, São Paulo: Loyola, 2005. 
RODRIGUES, Ernesto. No próximo bloco...: o jornalismo brasileiro na TV e na Internet. Rio de 
Janeiro: PUC-RJ, São Paulo: Loyola, 2005. 
ROSA, Cláudio Afrânio. Como elaborar um plano de negócios. Brasília: SEBRAE, 2013. 
Disponível em: 
RÜDIGER, Francisco. Introdução às teorias da cibercultura: perspectivas do pensamento 
tecnológico contemporâneo. Porto Alegre: Sulina, 2003.  
SADER, Emir. 1999. Que Brasil é Este? Dilemas Nacionais no Séc.XXI. São Paulo: Atual, 1999.  
SANDLER, Ellen. Guia prático do roteirista de TV: estratégias criativas para roteiros de 
televisão . 1. ed. São Paulo: Bossa Nova, 2008. 
SANTAELLA, Lucia. Linguagens Líquidas na Era da Mobilidade. São Paulo: Paulus, 2007. 
SCHUDSON, Michael. Descobrindo a notícia: uma história social dos jornais nos Estados 
Unidos. Petrópolis: Vozes, 2010. 
SEABRA, Geraldo. NewsGames - Games como emuladores de notícia: 
SEIXAS, Lia. Redefinindo os gêneros jornalísticos: Proposta de novos critérios de classificação. 
Covilhã: LabCom Books, 2009. http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/20110818-
seixas_classificacao_2009.pdf  
SODRÉ, Muniz e FERREIRA, Maria Helena. Técnicas de Reportagem. Notas sobre Narrativa 
Jornalística. São Paulo: Summus, 1989. 
SONTAG, Susan. Sobre a Fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
SOUSA, Jorge Pedro (2002). Construindo uma teoria do jornalismo. Biblioteca On-Line de 
Ciências da Comunicação. 
SOUZA, Maria do Carmo Campello de. Estado e partidos políticos no Brasil (1930 a 1964). 3. 
ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1990. 

http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/20110818-seixas_classificacao_2009.pdf
http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/20110818-seixas_classificacao_2009.pdf


 

Documento criado com base nas exigências da Portaria 40/2010, Art. 32. § 2º. 
Coordenação de Curso – Centro Universitário Internacional UNINTER 

 

 

 
 

 
Pág: 16 de 37 

SQUARISI, Dad; SALVADOR, Arlete. A arte de escrever bem: um guia para jornalistas e 
profissionais do texto. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2007. 
STRASSBURGER, Tabita. América Latina e cidadania comunicativa: as inter-relações entre 
sujeitos comunicantes e o portal TeleSUR. 2012. 174 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de 
Pós-Graduação em Ciências da Comunicação (PPGCC), UNISINOS, São Leopoldo, 2012.  
SUN, Tzu. A arte da Guerra. Trad. Neury Lima. Ed. 1. São Paulo: Hunter Books, 2011. 
TAVARES, Maurício. Comunicação empresarial e planos de comunicação. São Paulo: Atlas, 
2009. 
Thomson Pioneira, 2006 
TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação empresarial. São Paulo: Atlas, 2009. 
TRAQUINA, Nelson. O estudo do jornalismo no século XX. São Leopoldo, Unisinos, 2002. 
TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo. v.1. Florianópolis: Insular, 2004.  
TRIGO, Thales. Equipamento fotográfico: teoria e prática. São Paulo: SENAC São Paulo, 2005. 
Uma proposta de modelo de Jornalismo Online. Disponível em: 
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Artigo_Games_Not%C3%ADcia.P
DF>. Acesso em: 28 jun, 2014.  
UPJOHN, Everard M.; MAHLER, Jane Gaston; WINGERT, Paul S. História mundial da arte: 
oriente e extremo oriente. São Paulo: Círculo do Livro, 1974. 
VAL, Maria da Graça Costa. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 2006  
VARGAS SIERRA, Teresa. Espanhol, a prática profissional do idioma. Curitiba: Ibpex, 2014 
VASCONCELOS, Frederico. Anatomia da reportagem: como investigar empresas, governos e 
tribunais. São Paulo: Publifolha, 2008. 
VIEIRA, Anderson. Adobe Photoshop CS – Guia Prático e Visual para Profissionais e Amadores. 
 Rio de Janeiro: Alta Books, 2004. 
VILALBA,Rodrigo. Teoria da comunicação. São Paulo: Editora Ática, 2006. 
SANTAELLA, Lucia. Culturas e Artes do Pós-humano - Da Cultura das Mídias À Cibercultura - 
Col. Comunicação. São Paulo, Editora Paulus.  
VILAS BOAS, Sérgio. O estilo magazine: o texto em revista. São Paulo: Summus, 1996. 
WACHOWICZ, Teresa C. Análise linguística nos gêneros textuais. Curitiba: Ibpex, 2010. 
WARD, Mike. Jornalismo on-line. São Paulo: Roca, 2007. 
WATTS, Harris. Direção de câmera: um manual de técnicas de vídeo e cinema. São Paulo: 
Summus, 1999. 
WEBER, Max. Os tipos de dominação. In: WEBER, Max. Economia e Sociedade. Brasília: Editora 
UnB; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004. v. 1, p. 139-166. 
WEIL, Pierre; TOMPAKOW, Roland. O corpo fala: a linguagem silenciosa da comunicação não-
verbal. 41. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997 
WOLF, Mauro. Teorias da comunicação. Lisboa: Presença, 2002. 
WOLF, Tom. Radical chique e novo jornalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 
WOLTON, Dominique. Elogio do Grande Público. São Paulo: Ática, 1996. 
YORKE, Ivor. Jornalismo diante das câmeras. 2. ed. São Paulo: Summus, 1998.  
 
Periódicos 
 
O curso de Bacharelado em Jornalismo conta com um periódico próprio indexado e 
qualificado, conforme tabela da Capes. A Revista Uninter de Comunicação (RUC), B5 na área, 
foi criada no segundo semestre de 2013 e conta com periodicidade semestral. Além disso, a 
área de Jornalismo apresenta a interface com outras áreas do conhecimento como 
Comunicação, Administração, Educação, Sociologia. Para garantir a interdisciplinaridade o 
Centro Universitário Uninter oferece acesso gratuito, sob a forma virtual, às revistas científicas 
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da instituição. 
Os alunos têm acesso aos periódicos por meio do Portal 
http://www.uninter.com/revistascientificas/. Os periódicos utilizados no curso são: 
 Revista Intersaberes. 
 Revista Iusgentium 
 Revista Meio Ambiente e Sustentabilidade 
 Revista Saúde e Desenvolvimento 
 Revista Organização Sistêmica 
Os alunos também possuem acesso ao Sistema Integrado de Bibliotecas do Centro 
Universitário Internacional UNINTER. O Sistema Integrado de Bibliotecas possui uma página 
on-line (http://biblioteca.grupouninter.com.br ) que, além da consulta ao acervo, disponibiliza 
um banco de “links” para pesquisa, entre eles: bases de dados de teses, dissertações e 
monografias; Bibliotecas Virtuais, bases referenciais e links para Periódicos eletrônicos e para 
“sites interessantes” de diversas áreas do conhecimento, bem como, sites de busca, tradutores, 
dicionários e editoras, sites de universidades nacionais e internacionais. 
Entre os periódicos da área disponíveis para acesso destacam-se: 

 BAR - Brazilian Administration Rewiew  
 Cartilhas SEAP (Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio)  
 Caderno de Pesquisas em Administração  
 Cadernos MARE da Reforma do Estado  
 Cuadernos de Administracion - Série de Organizaciones  
 Empreendedor  
 Estadão  
 Fecap - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado  
 Folha On-Line  
 Gestão e Produção  
 Globalization and Health  
 Isto É Dinheiro  
 Jb Online  
 Journal of Management Research  
 HSM Management  
 Melhor - Gestão de Pessoas  
 Mercado de Trabalho  
 Pequenas Empresas e Grandes Negócios  
 Pesquisa Operacional  
 RAC - Revista de Administração Contemporânea  
 RAE - Revista de Administração de Empresas  
 RAFI - Revista de Administração de Empresas FAESP - IPCA  
 RAM - Revista de Administração Mackenzie  
 REGE revista de gestão USP  
 Revista Ciências Administrativas y Financeiras de la Seguridad Social  
 Revista de Administração FACES Jornal  
 Revista de La CEPAL  
 Revista do BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  
 Revista Eletrônica de Administração  
 Revista Exame  
 Revista Franquia  
 Revista Innovar Jornal  

http://www.uninter.com/revistascientificas/
http://biblioteca.grupouninter.com.br/
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000366494&svc.fulltext=yes
http://www.planejamento.gov.br/noticia.asp?p=not&cod=1845&cat=238&sec=25
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000489688&svc.fulltext=yes
http://www.planejamento.gov.br/noticia.asp?p=not&cod=522&cat=238&sec=25
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=110978984073943
http://www.empreendedor.com.br/
http://www.estadao.com.br/
http://www.fecap.br/adm_online/art32/rinaldo.htm
http://www.folha.uol.com.br/
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=991042752513416
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000009279&svc.fulltext=yes
http://www.terra.com.br/istoedinheiro/
http://jbonline.terra.com.br/
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000392106
http://www.hsmmanagement.com.br/
http://revistamelhor.uol.com.br/
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000489735&svc.fulltext=yes
http://empresas.globo.com/
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=991042749555292&svc.fulltext=yes
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000366646&svc.fulltext=yes
http://www.fgv.br/raeeletronica/
http://www.faesp.br/web_2005/rafi/
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000280822&svc.fulltext=yes
http://www.regeusp.com.br/
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=111068742396008&svc.fulltext=yes
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=2670000000019658&svc.fulltext=yes
http://www.cepal.org./cgi-bin/getProd.asp?xml=/revista/agrupadores_xml/aes18.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Publicacoes/Consulta_Expressa/Tipo/Revista_do_BNDES/
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000489652&svc.fulltext=yes
http://portalexame.abril.com.br/
http://www.revistafranquia.com.br/
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=991042731611402&svc.fulltext=yes
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 Revista Paranaense de Desenvolvimento  
 Revista Sebrae  
 Valor On-Line  
• http://producaoonline.org.br 
• http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciTechnol/issue/archive 
• http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0103-1759&lng=pt&nrm=iso 
• http://www.osetoreletrico.com.br/web/a-revista/edicoes/1050-junho2013.html 
• http://www.seer.ufu.br/index.php/cieng/issue/archive 
• http://www.producaoonline.org.br/rpo 
• http://www.revistaproducao.net/index.asp?ss=32 
• http://www.recap.eng.uerj.br/doku.php 
• http://www.rij.eng.uerj.br/ 
• http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem 
• http://www.revistaproducaoengenharia.org/index.php 
• http://tnpetrooleo.com.br/ 
• http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/publicaciones/indata/default.htm 
• http://www.dep.ufscar.br/revista/ 
• http://seer.ufrgs.br/ProdutoProducao 
• http://www.banasqualidade.com.br/2012/portal/index.asp 
• http://revistas.utfpr.edu.br/pg/index.php/revistagi/index 
• http://revista.feb.unesp.br/index.php/gepros 
• http://www.uff.br/sg/index.php/sg 
• http://www.omundodausinagem.com.br/ 
• http://revistapolimeros.org.br/ 
• http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem 
• http://www.revistamundologistica.com.br/portal/index.shtml 
• http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao 
• http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/gestao_ambiental 

 
Política de atualização e informatização, formas de acesso e utilização – Resolução 

1A/2012 – CEPE 
 

RESOLUÇÃO N° 01A/2012- CEPE 
Regulamenta o Sistema Integrado de Bibliotecas do 
Centro Universitário UNINTER. 

Considerando a necessidade de formalizar o Regulamento do Sistema 
Integrado de Bibliotecas do Centro Universitário Internacional UNINTER, o CEPE – Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão aprovou e eu, Reitor, sanciono a presente resolução: 

REGULAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS 
CAPÍTULO I 

DA BIBLIOTECA E SUAS FINALIDADES 
 

Art. 1º O Sistema Integrado de Bibliotecas é um órgão suplementar de apoio 
acadêmico do Centro Universitário Internacional UNINTER, e tem por finalidade reunir, 
organizar, divulgar e manter atualizado, preservado e em permanentes condições de uso, todo 
o acervo bibliográfico e audiovisual existente e os que venham a ser adquiridos, necessários 
para o desenvolvimento dos programas de ensino, pesquisa e extensão do Grupo. 

§1º Para efeito de sua administração, a Biblioteca Central pode manter Bibliotecas 
Setoriais em campi pertencentes à estrutura do Grupo, sob sua direta supervisão, coordenação 

http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=110978978195248&svc.fulltext=yes
http://www.dce.sebrae.com.br/revsebrae
http://www.valoronline.com.br/?show=index


 

Documento criado com base nas exigências da Portaria 40/2010, Art. 32. § 2º. 
Coordenação de Curso – Centro Universitário Internacional UNINTER 

 

 

 
 

 
Pág: 19 de 37 

e controle. 
§2º A Biblioteca Central da Instituição é responsável pela guarda e controle de todo o 

acervo bibliográfico, audiovisual e digital da instituição, tanto aquele constante em suas 
instalações centrais quanto aqueles alocados nas Bibliotecas Seccionais. 

 
Art. 2º Ao Sistema Integrado de Bibliotecas, diretamente subordinada à Reitoria, 

compete: 
I. Reunir, organizar, divulgar, manter atualizado e em condições de uso, todo o 

acervo bibliográfico e audiovisual, bem como outras documentações, 
necessárias para o desenvolvimento dos programas acadêmicos; 

II. Elaborar serviços bibliográficos, atender à comunidade acadêmica e ao 
público em geral, na forma deste regulamento, prestando informações que 
contribuam para o desenvolvimento dos programas de ensino, pesquisa e 
extensão da instituição e para a socialização da cultura; 

III. Estabelecer e manter intercâmbio científico-cultural com pessoas físicas e 
jurídicas, instituições governamentais e de ensino público e privado, com 
vistas à implantação de redes de informações bibliográficas especializadas. 

SEÇÃO I 
DO ESPAÇO FÍSICO 

Art. 3º O espaço físico das Bibliotecas da Instituição corresponde a 1.497,09m², assim 
distribuídos: 

I. Sala de chefia da seção; 

II. Balcão de circulação e referência; 

III. Estação de Pesquisa; 

IV. Sala de estudo individual; 

V. Sala de estudo em grupo; 

VI. Sala de multimídia; 

VII. Área do acervo (estanteria); 

VIII. Sala de Processamento Técnico. 

  

SEÇÃO II 
DAS INSTALAÇÕES PARA O ACERVO 

Art. 4º As instalações do acervo da IES constam, atualmente, com 1.497,09m², assim 
distribuídos entre as estanterias: salas de estudos em grupo, área de estudo individual, área de 
circulação de funcionários e atendimento aos seus usuários. 

 
SEÇÃO III 

DAS INSTALAÇÕES PARA ESTUDOS INDIVIDUAIS 
 

Art. 5º A Biblioteca Central, localizada no campus Divina, Rua do Rosário, 147 – 
Centro - disponibiliza aos usuários áreas reservadas para estudos individuais contendo: 
primeiro piso – 02 terminais de consulta ao acervo, 13 cabines de estudo individual; 02 salas 
de multimídia e no segundo piso, 11 cabines para Internet (sala 23). 

 
Art. 6º A Biblioteca Setorial Tiradentes, localizada na Rua Saldanha Marinho, 131 – 
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Centro - disponibiliza: 02 terminais de consulta ao acervo, 01 sala de multimídia,16 cabines 
para Internet, 12 cabines de estudo individual; 

 
Art. 7º A Biblioteca Setorial Garcez, localizada na Av. Luiz Xavier, 103 – Centro - 

disponibiliza 03 terminais de consulta ao acervo, 02 salas de multimídia, 18 cabines para 
Internet e 22 cabines de estudos individuais;  

 
Art. 8º A Biblioteca Setorial Carlos Gomes, localizada na Rua Pedro Ivo, 504 – Centro – 

disponibiliza: 01 terminal de consulta ao acervo, 01 sala de multimídia, 15 cabines para 
Internet e estudo individual. 

SEÇÃO IV 
DAS INSTALAÇÕES PARA ESTUDO EM GRUPOS 

Art.9º A Biblioteca Central disponibiliza aos usuários áreas reservadas ao estudo em 
grupo, com 08 salas de estudo em grupo, com 18 mesas, mais 02 mesas na área de estudos 
coletivos, totalizando 111 cadeiras, entre as de estudo individual, Internet e grupo. 

 
Art.10º A Biblioteca Setorial Tiradentes disponibiliza aos seus usuários áreas 

reservadas ao estudo em grupo, com 02 salas com 03 mesas, mais 07 mesas na área de 
estudos coletivos totalizando 86 cadeiras, entre elas, as de estudo individual, Internet e grupo. 

 
Art.11º A Biblioteca Setorial Garcez disponibiliza aos seus usuários áreas reservadas 

ao estudo em grupo: 06 salas, com 07 mesas, mais 13 mesas na área de estudos coletivos, 
totalizando 126 cadeiras, entre elas, as de estudo individual, Internet e grupo. 

 
Art.12º A Biblioteca Setorial Carlos Gomes disponibiliza aos seus usuários áreas 

reservadas ao estudo em grupo: 03 salas, com 3 mesas e 12 cadeiras, mais 04 mesas  com 16 
cadeiras na área de estudos coletivos, totalizando 43, entre elas, as de estudo individual, 
Internet e grupo. 

CAPÍTULO II 
DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

Art.13º A consulta local se efetua mediante a apresentação da Carteira Institucional 
do Grupo ou da Carteira de identidade, sendo lícita a recusa de atendimento na hipótese de 
não apresentação destes documentos. 

 
Art.14º A informatização da Biblioteca Central e suas seccionais permite ao usuário 

localizar as publicações desejadas acessando terminais do sistema de informatizações 
bibliográficas, utilizando códigos como Autor, Título, Assunto, Série ou Idioma. 
 

Art.15º A Biblioteca Central, para efeitos de sua administração, centralizará todo o 
acervo bibliográfico e audiovisual, podendo manter bibliotecas seccionais em outros campi, 
sob a coordenação, supervisão e controle da Biblioteca Central. 

 
Art.16º O Acervo do Sistema de Bibliotecas do Grupo e suas Seccionais incluirão: 
I. Obras bibliográficas atualizadas e julgadas necessárias ao apoio das atividades 

acadêmicas do Grupo Educacional; 
II. Periódicos de todas as áreas do conhecimento ministrado pelo Grupo 

Educacional; 
III. Obras especiais, assim entendidas, advindas de doações; 
IV. Materiais audiovisuais. 
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Art.17º Todo acervo bibliográfico e audiovisual adquirido ou recebido por doação 

será incorporado ao patrimônio do Grupo, sob a responsabilidade da Biblioteca Central. 
 
Art.18º A Biblioteca Central se constitui na depositária de todo o material 

bibliográfico, audiovisual ou digital que seja produzido pela Instituição. 
Parágrafo único – Todo e qualquer material documental recebido pelas Bibliotecas 

Seccionais deverá ser encaminhado à Biblioteca Central para processamento e competente 
registro, para sua incorporação ao patrimônio da Instituição. 

SEÇÃO I 
LIVROS 

Art.19º A utilização dos livros, para alunos da Instituição, tanto os de graduação como 
os de pós-graduação, é um investimento de extrema importância para a comunidade 
acadêmica, juntamente com os recursos de Informática que são complementares e 
indispensáveis. 

Parágrafo único - O livro moderno não anula nem substitui o antigo, e, da mesma 
forma, um meio eletrônico ou digital não anula nem substitui o recurso impresso (livro, 
revista, panfleto ou carta).  

SEÇÃO II 
DOS PERIÓDICOS 

Art.20º Compete à Seção de Periódicos: registrar e organizar a coleção de periódicos 
adquiridos, promover a catalogação analítica dos periódicos de maior interesse dos usuários e 
promover acesso à comutação bibliográfica - COMUT. 

Parágrafo único - A aquisição e atualização de periódicos, de CD-ROMS, a cada início 
de período letivo, são realizadas pelos Coordenadores e Professores de cada Curso, por 
ocasião do planejamento semestral, que deverão solicitar os títulos a serem adquiridos junto 
ao setor de Compras, devendo privilegiar os apontados pelas agências de fomento científico e 
que atendam áreas de conhecimento globalmente, observando-se os seguintes critérios:  

I. Proporcionalidade equitativa entre periódicos e CDs nacionais e internacionais; 
II. Prioridade para itens/títulos indicados pela CAPES e/ou Comissões de 

Especialistas do MEC. 
 

Art.21º Caberá ao bibliotecário responsável pelo setor o acompanhamento e a 
renovação de assinaturas de periódicos indicados pelos professores e coordenadores de cada 
curso. 

 
Art.22º As avaliações da coleção são revistas e atualizadas periodicamente e estão em 

sintonia temática com as linhas e os projetos de pesquisas desenvolvidos pela comunidade 
acadêmica. 

SEÇÃO III 
DA MULTIMÍDIA 

Art.23º Compete à Biblioteca Central preparar, organizar e colocar ao alcance do 
público Teses e Dissertações, TCC,  Mapas, DVDs, CD-ROM, e acesso à INTERNET. 

SEÇÃO IV 
DO USO DA INTERNET 

Art.24º Os usuários poderão dispor dos computadores da Biblioteca para acesso a 
sites da Internet pelo tempo que for necessário, obedecidos aos horários e disponibilidades da 
Biblioteca. 

Parágrafo único - Nos momentos de intensa procura, o uso será controlado, ficando 



 

Documento criado com base nas exigências da Portaria 40/2010, Art. 32. § 2º. 
Coordenação de Curso – Centro Universitário Internacional UNINTER 

 

 

 
 

 
Pág: 22 de 37 

cada usuário autorizado a usar os terminais por períodos de até uma hora. 
 
Art.25º  É expressamente proibido: 
I. Acessar sites pornográficos, de jogos e de bate-papo; 
II. Baixar arquivos e programas da Internet na própria máquina em uso. 

SEÇÃO V 
DO ACESSO A BASES DE DADOS E PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS 

 
Art.26º  A Biblioteca oferece os seguintes acessos: 

a) À bases de dados referenciais ou full-text, disponíveis on-line, via página da biblioteca 
ou em CD-ROM; 

b)  À internet, vedado o acesso que não tenha finalidade educativa e/ou científica; 
c) À publicações eletrônicas, disponíveis on-line via página da biblioteca ou em CD-ROM. 

§1º O resultado obtido em pesquisa pode ser enviado para e-mail de interesse do 
usuário, gravado em dispositivo de propriedade do usuário ou encaminhado para impressão 
via e-mail da fotocopiadora. 

§ 2º É expressamente proibido: 
I. Fazer alterações das configurações do sistema instalado nos computadores; 
II.  Fazer alterações dos padrões dos aplicativos disponibilizados; 
III. Consultar conteúdos de CD-ROM que não façam parte do acervo da Biblioteca. 
§ 3º O usuário que incorrer nas proibições previstas no parágrafo anterior ficará 

sujeito às penalidades previstas no Regimento da Instituição, além da vedação do acesso aos 
equipamentos da sala multimídia e da indenização pelos danos materiais causados. 

SEÇÃO VI 
DA COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Art.27º Permite ao usuário obter cópias de documentos (periódicos, teses, anais de 
congressos e partes de documentos) localizados nas principais bibliotecas do país e do 
exterior. 
Site:  http://comut.ibict.br/comut/do/index?op=filtroForm 

 
Art.28º O Comut (Programa de Comutação Bibliográfica), gerenciado pelo IBICT 

(Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia), e o SCAD (Serviço Cooperativo 
de Acesso ao Documento), oferecido pela BIREME (Centro Latino-Americano e do Caribe de 
Informação em Ciências da Saúde), fornecem fotocópias de artigos de periódicos, teses e anais 
de eventos, de diversas áreas do conhecimento. 

 
Art.29º Os serviços do Comut e do SCAD são cobrados do usuário, conforme valores 

definidos pelas instituições provedoras. 
§1º O usuário que não fizer o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias após o aviso do 

recebimento do material solicitado, terá seu Cartão de Usuário bloqueado no sistema da 
Biblioteca. 

§2º Depois de enviados aos órgãos responsáveis pelo fornecimento da cópia, os 
pedidos não poderão ser cancelados pelos usuários solicitantes e os valores pagos não serão 
devolvidos.  

Art.30º O serviço de obtenção de cópias de país estrangeiro será cobrado 
previamente do usuário, conforme valores definidos pelas instituições provedoras. 

Parágrafo único - Os valores pagos não serão devolvidos em qualquer hipótese e, no 
caso de pedidos de cópias previstos no caput deste artigo não atendidos, os valores pagos pelo 
usuário serão creditados em seu nome para uso em solicitações futuras. 

http://comut.ibict.br/comut/do/index?op=filtroForm
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CAPITULO III 
DA AQUISIÇÃO DO ACERVO 

Art.31º No intuito de viabilizar uma política de gestão participativa, visando que o 
Grupo atinja aos objetivos e metas estabelecidos em plano estratégico de trabalho, foi definido 
o estabelecimento formal de aquisição, visando à atualização e qualificação dos acervos, como 
uma das metas constantes na Instituição. 

 
Art.32º As indicações procedidas por professores, pesquisadores e alunos, além dos 

títulos de destaque referenciados por pesquisas realizadas junto às editoras, ou, ainda, que 
devam ser atualizadas por questões temporais de reedições recentes, devem ser agregadas às 
solicitações de compras de livros continuamente. 

Parágrafo único– Os números de exemplares de cada novo título devem, respeitados 
os referenciais orçamentários em cada período, obedecer aos indicativos contidos em 
orientações emanadas pelos órgãos oficiais e homologados pela Reitoria. 

 
Art.33º Quanto à aquisição de livros, deve ser efetuada no início de cada período 

letivo. Sistematicamente, por ocasião da realização de reuniões de planejamento, os 
professores de cada disciplina devem apresentar ao respectivo Coordenador a indicação dos 
títulos a serem adquiridos, observando-se os parâmetros legais estabelecidos.  

CAPÍTULO IV 
DA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO 

Art.34º A presente Política de Atualização e Expansão do Acervo do Sistema 
Integrado de Bibliotecas e Setoriais regulamenta a forma e periodicidade de ações com vistas 
ao aprimoramento contínuo da qualidade dos recursos disponibilizados à comunidade 
acadêmica do Grupo. A bibliografia é atualizada e adequada à concepção do Curso. A 
atualização é permanente e flexível, de acordo com os cursos que são ofertados e segue o 
elenco de bibliografias básicas e complementares sugeridas no Projeto Pedagógico, bem como 
solicitações de professores e acadêmicos. 

 
Art.35º Entende-se por Bibliotecas Setoriais as células descentralizadas do acervo, 

organizadas em função de cursos e localizadas nos campi em outras unidades da Instituição. 
Art.36º A atualização e expansão do acervo do Sistema Integrado de Bibliotecas e 

Setoriais, tanto no que diz respeito a livros e periódicos como de outros recursos 
informacionais, ocorre por meio de: 

I. Pesquisas realizadas continuamente pelo pessoal técnico da Biblioteca;  
II. Indicação de Professores, Coordenadores de Cursos (Graduação e Pós-

Graduação), e Alunos;  
III. Indicação de Editoras e funcionários administrativos. 

CAPÍTULO V 
DOS SERVIÇOS 

SEÇÃO I 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Art.37º Salvo situações especiais, as bibliotecas obedecem ao seguinte expediente de 
funcionamento: 

I. Unidade Divina 
De segunda a sexta-feira, das 8h às 22h15. 
 

II Unidade Garcez 
De segunda a sexta-feira, das 8h às 22h15. 
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Aos sábados, das 9h às 16h45. 
 

III. Unidade Tiradentes 
De segunda a sexta-feira, das 9h às 22h15. 
Aos sábados, das 9h às 12h45. 

 
III. Unidade Carlos Gomes 

De segunda a sexta-feira, das 9h às 22h15. 
 

Parágrafo único - Horários especiais que sejam necessários estabelecer-se em razão 
de eventos não rotineiros serão estabelecidos pelo Bibliotecário Chefe, com a anuência do 
Reitor. 

SEÇÃO II 
SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE ACESSO AO ACERVO 

 
Art.38º O serviço de empréstimo domiciliar é restrito às obras e publicações do 

acervo bibliográfico e aos usuários componentes do corpo docente, discente, técnico-
administrativo e de apoio da instituição, mediante a matrícula e/ou rematrícula na Instituição. 

Parágrafo único - É vedado o direito do uso do serviço de empréstimo domiciliar aos 
usuários que não possuam vínculo com a instituição, com exceção daqueles abrigados por 
convênios interinstitucionais. 

 
Art.39º A Carteira Institucional é de uso exclusivamente individual e intransferível, 

sujeitando-se, aquele que a ceder para uso de terceiros, à pena de suspensão do direito de 
acesso ao acervo ou a qualquer outro serviço prestado pelas Bibliotecas e à penalidade 
disciplinar prevista no Manual do aluno. 

 
Art.40º A perda ou danificação da Carteira Institucional do Grupo deve ser 

imediatamente comunicada por escrito à Biblioteca Central ou a uma das Bibliotecas Setoriais, 
para imediato bloqueio. 

 
Art.41º Os usuários com direito ao serviço de empréstimo domiciliar e que tenham 

vínculo com a instituição são classificados nas seguintes categorias: 
I. Alunos da graduação; 
II. Alunos da pós-graduação; 
III. Alunos de Mestrado; 
IV. Professores; 
V. Funcionários. 

 
Art.42º O uso dos serviços prestados pelas Bibliotecas submete os usuários ao 

cumprimento das seguintes normas: 
I. Manter silêncio no recinto de estudos e pesquisas bibliográficas; 
II. Abster-se de ingerir qualquer alimento sólido ou líquido em qualquer das 

dependências das Bibliotecas; 
III. Obedecer aos horários de entrada e saída; 
IV. Abster-se de utilizar tesouras, estiletes, colas e armas de qualquer espécie; 
V. Acatar as ordens emanadas dos funcionários lotados nas Bibliotecas. 

Parágrafo único – A infringência das normas deste artigo submete o infrator que 
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tenha vínculo com a instituição às penalidades constantes no Regimento Geral, e os usuários 
não vinculados às penalidades da lei civil ou penal. 

 
SEÇÃO III 

DOS EMPRÉSTIMOS 
 

Art.43º Usuário com direito a empréstimos, por categoria: 
I. Alunos da Graduação 
Livros/Monografias: 03 publicações por 07 dias corridos, 
Periódicos: 01 exemplar anterior ao último que constar do acervo da biblioteca por 07 
dias corridos; 
DVDs, CDs e Vídeos: 01 unidade por 07 dias corridos. 
II. Alunos da Pós-Graduação 
Livros/Monografias: 03 publicações por 14 dias corridos; 
Periódicos: 01 exemplar anterior ao último que constar do acervo da biblioteca por 07 
dias corridos; 
DVDs, CDs e Vídeos: 01 unidade por 07 dias corridos. 
II. Alunos de Mestrado 
Livros/Monografias: 05 livros publicações por 28 dias corridos; 
Periódicos: 02 exemplares por 07 dias corridos; 
DVDs, CDs e Vídeos: 02 unidades por 07 dias corridos. 
III. Professores 
Livros/ Monografias: 08 publicações por 28 dias corridos; 
Periódicos: 02 exemplares anteriores ao último que constar do acervo da biblioteca por 
7 dias corridos; 
DVDs, CDs e Vídeos: 02 unidades 07 dias corridos. 
IV. Funcionários 
Livros/Monografias: 03 publicações por 07 dias corridos; 
Periódicos: 01 exemplar por 07 dias corridos. 
DVDs, CDs e Vídeos: 01 unidade por 7 dias corridos. 

 §1º Não poderão ser retiradas da biblioteca obras de referência (dicionários, 
enciclopédias, etc.), assim como livros que se possua apenas um exemplar, identificada como 
consulta interna.   

§2º É vedada a renovação do empréstimo, no momento da sua devolução, desde que 
tenha excedido o limite de renovações, exceto no caso da existência de outros exemplares no 
acervo. 

§3º É vedado o empréstimo domiciliar de Enciclopédias, Dicionários, Obras de 
Coleção, Atlas, Almanaques e Periódicos.  

 
§4º Será considerado em atraso o usuário que não devolver o material tomado por 

empréstimo no prazo estabelecido. 
SEÇÃO IV 

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 
Art.44º A Biblioteca Central do Sistema de Bibliotecas Integradas da Instituição, para 

consecução de suas atividades administrativas, contará com a seguinte estrutura: 
I. Um Bibliotecário Chefe; 
II. Bibliotecários Auxiliares; 
III. Pessoal de Apoio: Auxiliares de biblioteca e Assistentes de 

biblioteca. 
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Art.45º O Bibliotecário Chefe é designado para o exercício de suas funções por Ato 

Especial do Chanceler ou de quem por ele for designado, competindo-lhe: 
I. Planejar, administrar, coordenar e supervisionar todas as atividades inerentes à 

consecução dos objetivos e finalidades da Biblioteca Central e das Bibliotecas 
Seccionais; 

II. Representar a Biblioteca Central e suas Seccionais perante as autoridades em 
geral e, em especial, as universitárias; 

III. Indicar, para apreciação e designação pelo Reitor, substituto eventual em lista 
tríplice, se possível, para os seus impedimentos, bem como funcionários 
técnico-administrativos; 

V. Elaborar o Plano Anual de Trabalho e submetê-lo à apreciação da Reitoria; 

V. Estabelecer horário especial de expediente das Bibliotecas conforme as 
demandas institucionais, ouvindo-se a Reitoria; 

VI. Manter permanente articulação das Bibliotecas com os demais 
 órgãos e segmentos da instituição; 

VII. Zelar pela ordem, eficiência, presteza e disciplina das atividades desenvolvidas; 
VIII. Promover e intensificar o intercâmbio científico-cultural com órgãos 

congêneres; 
IX. Elaborar relatórios semestral e anual sobre as atividades desenvolvidas pelas 

Bibliotecas, submetendo-se à apreciação do Reitor; 

X. Exercer as demais atividades que lhe forem solicitadas inerentes à sua função; 

XI. Dar visibilidade à biblioteca por meio da aquisição de novos títulos, cartilha de 
usuários, entre outras ações que incentivem os segmentos acadêmicos no 
exercício do seu uso. 
 

Art.46º Compete aos Bibliotecários Auxiliares: 
I
. 

Substituir quando necessário e por designação do Reitor, o Bibliotecário 
Chefe, caso não haja instrumento legal com este fim; 

I
I
. 

Participar e cooperar com o Bibliotecário Chefe na elaboração do Plano 
Anual de Trabalho e nos planos institucionais; 

I
I
I
. 

Atender, orientar e prestar informações aos usuários da Biblioteca Central e 
suas seccionais, com presteza, cortesia e eficácia; 

I
V
. 

Zelar pela ordem e eficiência das atividades desenvolvidas, mantendo a 
disciplina nas Bibliotecas em que atuem; 

V
. 

Responder pelas Bibliotecas Seccionais, mediante indicação do Bibliotecário 
Chefe e designação pelo Reitor; 

V
I
. 

Apresentar ao Bibliotecário Chefe sugestões que visem otimizar os serviços 
da Biblioteca em que atuem; 
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V
I
I
. 

Exercer as demais atividades:  
 Gerência das unidades: 

Estar em sintonia com a coordenação do sistema de bibliotecas, 
repassando todas as informações e acontecimentos referentes à 
unidade de gerência; 

a) Deliberar sobre assuntos referentes a pagamentos e/ou 
liberações de multas; 

b) Receber e conferir, diariamente, o dinheiro referente ao 
pagamento de multas e semanalmente enviar para a Tesouraria; 

c) Gerenciar e supervisionar o staff de sua unidade, atentando 
para faltas, atrasos ou qualquer outra situação que traga prejuízo ao 
desenvolvimento das atividades; 

d) Delegar funções e atividades para os setores competentes, 
sempre que solicitadas pela coordenação; 

e) Solicitar e repassar informações necessárias para a otimização 
da comunicação interna dos sistemas de bibliotecas; 

f) Participar de reuniões e eventos formalizados pela 
coordenação. 

 
 Processo técnico: 
i. Preparar de acordo com as normas relativas à classificação, 

catalogação e preparo físico de todos os materiais recebidos pela 
instituição; 

ii. Classificação e catalogação de materiais: 
i. Receber, conferir e registrar o material bibliográfico adquirido 

por compra, doação ou permuta e dar-lhe baixa quando 
autorizado; 

ii. Classificar, indexar e catalogar os materiais informativos 
recebidos; 

iii. Repassar os materiais informativos para cadastro no acervo e 
preparo físico; 

iv. Encaminhar, ao setor de Circulação, os materiais 
informativos devidamente preparados para consulta e 
empréstimo. 

iii. Catalogação na fonte: 
 Receber o material, anotando todos os dados necessários para a 

posterior entrega; 
 Preparar a ficha catalográfica segundo as normas AACR2. 

iv. Preparo físico: 
 Preparar todo o material informacional, no que se refere a sua 

identificação (carimbo, etiquetas, papeletas e bolso, quando 
necessário). 

v. Organização e manutenção de bens: 
 Alimentar a base de dados e promover correções, quando 

necessárias, a fim de otimizá-la, mantendo  
 a atualização necessária para atender à demanda informacional 

da instituição. 
vi. Pesquisa bibliográfica: 
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 Realizar pesquisa bibliográfica como auxilio ao 
desenvolvimento dos trabalhos dos usuários; 

 Realizar pesquisa de listas de bibliografias básicas e 
complementares, solicitadas pelos coordenadores de cursos. 

vii. Desenvolvimento do acervo: 
 Desenvolver e aplicar políticas de seleção, aquisição e descarte 

em conjunto com a Reitoria e/ou equipe multidisciplinar 
(Comissão de Seleção de material bibliográfico); 

 Supervisionar e revisar as atividades do levantamento do 
acervo, comunicando o resultado à  
Chefia da biblioteca. 

viii. Indexação de periódicos e artigos de periódicos: 
 Receber, conferir, registrar e controlar todas as publicações 

periódicas adquiridas por compra ou permuta; 
 Classificar e catalogar a coleção de periódicos; 
 Proceder à catalogação analítica dos artigos de periódicos 

considerados de interesse dos cursos do Grupo; 
 Realizar o cadastramento e o preparo físico dos periódicos; 
 Organizar e manter o controle de vencimento das assinaturas 

das publicações periódicas; 
 Retirar os periódicos mais antigos da estante e 

Encaminhar para depósito, de acordo com os critérios da 
biblioteca; 

 Separar e preparar os periódicos a serem  
encadernados e restaurados; 

 Colaborar com o Catálogo Coletivo Nacional de  
Periódicos (Publicações Seriadas) – CCN – coordenado pelo 
IBICT, enviando, anualmente, os dados necessários; 

 Realizar levantamentos bibliográficos das publicações 
periódicas nas áreas solicitadas dos serviços executados; 

 Realizar a estatística dos serviços executados. 
 

ix. Restauro de materiais: 
 Promover a conservação e qualidade dos materiais do acervo, 

utilizando técnicas especializadas. 
 

x. Normalização bibliográfica: 
 

 Orientar os usuários quando à normalização de trabalhos 
acadêmicos, segundo as normas da ABNT e/ou determinações 
da instituição. 

  
Art.47º Compete ao Auxiliar de Biblioteca (Auxiliar Administrativo) - Presencial:  
 
 Auxiliar com relação à aquisição de materiais bibliográficos e assinaturas de 

periódicos; 
 

 Controlar documentos e correspondências; 
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 Auxiliar em pequenos projetos quando designado; 
 Auxiliar e atender aos alunos em suas dúvidas e questionamentos por meio de e-

mails recebidos; 
 Elaborar relatórios estatísticos e dos serviços realizados por todos os setores do 

Sistema Integrado de Bibliotecas. 
 Auxiliar nas pesquisas bibliográficas e no inventário de bens patrimoniais da 

Biblioteca; 
 Atendimento aos usuários no setor de circulação; 
 Informar sobre os serviços disponíveis na biblioteca e sobre as normas de 

empréstimos; 
 Cadastrar os usuários junto à biblioteca; 
 Operar o sistema de empréstimo, devolução, renovação e reserva de materiais 

bibliográficos; 
  Ordenar os materiais bibliográficos nos seus locais próprios para armazenagem; 
 Manter organizado o setor de empréstimo; 
 Auxiliar no preparo físico de livros e outros materiais (carimbar, colar etiquetas 

e cartão de empréstimo, conferir, separar e encaixotar para encaminhar ao 
campus destinatário); 

 Auxiliar no inventário dos bens patrimoniais da biblioteca; 
 Realizar serviços de digitação em geral (cadastramento de livros, periódicos e 

outros materiais afins). 
 

Art.48º Compete ao Auxiliar de Biblioteca (Auxiliar Administrativo) – Polos - EAD: 
I. Realizar pesquisa e o cadastramento dos livros para as bibliotecas dos polos; 

II. Atender, por e-mail ou telefone, usuários dos polos do ensino a distância; 
III. Atendimento aos usuários no setor de circulação; 
IV. Informar sobre os serviços disponíveis na biblioteca e sobre as normas de 

empréstimos; 
V. Cadastrar os usuários junto à biblioteca; 

VI. Operar o sistema de empréstimo, devolução, renovação e reserva de materiais 
bibliográficos; 

VII. Ordenar os materiais bibliográficos nos seus locais próprios para armazenagem; 
VIII. Manter organizado o setor de empréstimo; 

IX. Auxiliar no inventário dos bens patrimoniais da biblioteca; 
X. Auxiliar no preparo físico dos livros e outros materiais do ensino presencial bem 

como do EAD (carimbar, colar etiquetas e cartão de empréstimo, conferir,  
separar e encaixotar para encaminhar as unidades Garcez, Tiradentes e Divina 
Providência e aos polos); 

XI. Realizar serviços de digitação em geral (cadastramento de livros, periódicos e 
outros materiais afins); 

XII. Atendimento aos usuários no setor de Circulação; 
XIII. Informar sobre os serviços disponíveis na biblioteca e sobre as normas de 

empréstimos;  
XIV. Cadastrar os usuários junto à biblioteca; 
XV. Operar o sistema de empréstimo, devolução, renovação e reserva de materiais 

bibliográficos; 
XVI. Ordenar os materiais bibliográficos nos seus locais próprios para armazenagem; 

XVII. Auxiliar no inventário dos bens patrimoniais da biblioteca; 
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XVIII. Auxiliar no preparo físico de livros e outros materiais (carimbar, colar etiquetas 
e cartão de empréstimo, conferir); 

XIX. Separar e encaixotar livros e outros materiais para encaminhar ao campus 
destinatário; 

XX. Realizar serviços de digitação em geral (cadastramento de livros, periódicos e 
outros materiais afins); 

XXI. Executar outras tarefas operacionais.   
 

Art. 49 Assistente de Biblioteca (Técnico Administrativo): 
 
I. Disseminar informações impressas e digitais como o objetivo de facilitar o 

acesso à geração do conhecimento; 
II. Identificar, localizar e disponibilizar informação; 

III. Explorar as redes de informação tradicionais e eletrônicas;  
IV. Intercambiar informação entre sistemas existentes; 
V. Avaliar a qualidade das fontes de informação;  

VI. Atender às solicitações de pesquisa do corpo docente e discente (via web); 
VII. Auxiliar no desenvolvimento, alimentação e atualização do PORTAL DA 

INFORMAÇÃO do Sistema integrado de Bibliotecas;  
VIII. Realizar pesquisas bibliográficas (coordenadores/professores/alunos) e COMUT 

– Programa de Comutação Bibliográfica;  
IX. Diagnosticar e propor soluções para problemas de informações dos usuários;  
X. Cadastrar materiais bibliográficos no sistema de gerenciamento de bibliotecas;  

XI. Atender aos usuários virtuais (por e-mail) e aos presenciais (empréstimos, 
devoluções e auxílio à pesquisa no acervo); 

XII. Auxiliar na elaboração de cartilhas e manuais de procedimentos para que os 
atendentes possam ter um atendimento único da informação a ser repassada aos 
usuários;  

XIII. Realizar estatísticas dos serviços executados no setor;  
XIV. Emitir relatórios sobre o desempenho da biblioteca; 
XV. Executar atividades afins ao ambiente da biblioteca, quando solicitado. 

SEÇÃO V 
APOIO NO LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E DE INFORMAÇÕES PARA 

TRABALHOS ACADÊMICOS 
 

Art.50º O serviço de orientação ao usuário auxilia a consulta ao catalogo on-line, 
localização de material bibliográfico e esclarece eventuais dúvidas quanto à utilização dos 
serviços oferecidos pela Biblioteca, isto é, Serviço de Referência e Levantamento Bibliográfico. 

 
Art.51º O serviço de referência auxilia a busca de materiais e orienta os usuários em 

relação ao conteúdo do acervo, atendendo às seguintes tarefas: 
 
§1º Fornecimento de informações sobre a estrutura organizacional e serviços 

oferecidos; 
§2º Auxílio na utilização dos terminais de consulta; 
§3º Normalização bibliográfica: proporciona orientação para a normalização de 

trabalhos acadêmicos, em observância às normas da ABNT; 
§4º COMUT (Comutação Bibliográfica) possibilita a obtenção de materiais 

bibliográficos que não fazem parte do acervo da biblioteca. É possível solicitar cópias de 
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artigos de periódicos técnico-científicos (revistas, jornais, etc.), teses, dissertações, anais de 
congressos e capítulos de livros existentes em bibliotecas de todo o país. 

 
Art.52º O levantamento bibliográfico manual e automatizado, um dos serviços 

oferecidos pelo setor de referência, é um serviço de pesquisa realizado nas bases de dados e 
nas redes de informação que possibilita a recuperação de informações acerca dos materiais 
disponíveis na biblioteca e também em bibliotecas de outras instituições. A pesquisa é 
realizada pelo Setor de Referência junto ao usuário a partir de buscas pelos termos e palavras-
chave.  

CAPÍTULO VI 
DAS SEÇÕES 

Art.53º A Biblioteca Central, para efeitos operacionais, compreenderá as seguintes 
seções: 

I. Seção de Processamento Técnico; 
II. Seção de Periódicos; 
III. Seção de Circulação; 
IV. Seção de Restauro; 
V. Seção de Referência; 
VI. Seção de Seleção e Aquisição; 
VII. Seção de Pesquisa e Comutação Bibliográfica. 

 
Art.54º A Seção de Processamento Técnico tem como atribuições: 
I. Selecionar, encomendar, receber, conferir e registrar o material adquirido por 

compra, doação e permuta; 
II. Enviar sugestões aos docentes e especialistas, para a seleção de materiais 

bibliográficos, audiovisuais e digitais a serem adquiridos; 
III. Organizar e manter atualizado o cadastro das Entidades que mantenham 

intercâmbio com a Biblioteca Central; 
IV. Catalogar e classificar todo o material bibliográfico componente do acervo que 

seja recebido, procedendo a seu cadastramento no sistema PERGAMUM ou outro 
que venha a substituí-lo; 

V. Normatizar os trabalhos técnicos e científicos que sejam editados pela instituição; 
VI. Encaminhar às Bibliotecas Seccionais o material bibliográfico preparado para ser 

incorporado aos respectivos acervos; 
VII. Promover restaurações e encadernação de obras bibliográficas, sempre que se 

fizer necessário. 
 
Art.55º A Seção de Referência tem como atribuições: 

I. Disponibilizar a informação ao alcance do público interno e externo; 
II. Promover o intercâmbio nacional e estrangeiro; 
III. Coordenar os serviços de comutação bibliográfica; 
IV. Controlar e preservar a produção intelectual dos docentes da Instituição; 
V. Elaborar pesquisas bibliográficas; 
VI. Elaborar e encaminhar ao Bibliotecário Chefe a estatística do movimento diário 

da Biblioteca; 
VII. Controlar os pedidos de reserva. 

 
Art.56º Compete à Seção de Seleção e Aquisição: 
I. Enviar sugestões aos docentes e especialistas com vistas à seleção 
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de materiais bibliográficos, audiovisuais e digitais a serem 
adquiridos; 

II. Selecionar, encomendar, receber e conferir o material adquirido 
por compra ou doação. 

Parágrafo único – As aquisições deverão ser efetuadas mediante solicitação formal 
do corpo docente, ouvida a coordenação de curso. 

 
Art.57º Compete à Seção de Pesquisa e Comutação bibliográfica: 
I. Promover acesso à comutação bibliográfica COMUT; 
II. Atender pedidos para a realização de pesquisa bibliográfica ao sistema ou outro 

que venha a substituí-lo; 
III. Atender pedidos para a realização de pesquisas e solicitação de material 

bibliográfico pelo Sistema Latino-Americano e do Caribe de Informação e Ciência 
da Saúde – Sistema BIREME. 

 
Art.58º Compete à Seção de Restauro: 
I. Zelar pela recuperação, restauro e preservação das obras; 
II. Analisar e avaliar os critérios de raridade das obras para manter um perfil 

específico de preservação; 
III. Prestar assessoramento às bibliotecas seccionais do grupo com vistas à 

identificação de obras danificadas existentes em seus acervos. 
CAPÍTULO VII 

DOS USUÁRIOS 
Art.59º Constituem-se em usuários da Biblioteca Central e suas Setoriais: 
I. Corpo docente; 
II. Corpo discente, regularmente matriculado nos cursos de 

graduação ou pós-graduação; 
III. Corpo técnico – administrativo e de apoio; 
IV. Egressos dos cursos do Grupo; 
V. Comunidade em geral. 

 
Art.60º São direitos dos usuários: 
 

a) Usuários Internos 
I. Requerer a Carteira Institucional; 
II. Beneficiar-se do treinamento de usuário; 
III. Consultar o acervo bibliográfico no âmbito das Bibliotecas; 
IV. Utilizar o serviço de empréstimos domiciliar do acervo 

bibliográfico; 
V. Consultar e usar o acervo de vídeos com acesso à sala própria; 
VI. Requerer e receber orientações bibliográficas; 
VII. Requerer a realização e receber o resultado de pesquisas 

bibliográficas. 
 

Parágrafo único – A suspensão do uso do empréstimo domiciliar não impede o 
direito de consulta local do acervo. 

b) Usuários externos 
I. Consultar o acervo bibliográfico nas dependências das bibliotecas 

do Grupo; 
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II. Requerer a realização e receber o resultado de levantamentos 
bibliográficos. 

 
Art.61º São deveres dos usuários:  
I. Identificar-se com a Carteira Institucional do Grupo sempre que desejar utilizar 

os serviços do Sistema de Bibliotecas Integradas do Grupo; 
II. Cumprir os prazos definidos neste Regulamento para a devolução das obras ou 

publicações tomadas por empréstimos; 
III. Manter e devolver em perfeito estado de conservação as obras ou publicações 

retiradas; 
IV. Portar-se no recinto das Bibliotecas de acordo com as normas do convívio social, 

em especial respeitando os direitos dos demais usuários; 
V. Observar as demais normas contidas neste regulamento ou em determinações 

específicas da Biblioteca Central. 
 
Art.62º O não cumprimento das normas definidas nos incisos II e III do artigo 

anterior implicará a aplicação das seguintes penalidades: 
I. Suspensão do uso do direito de empréstimos domiciliares, além do pagamento 

de multa na forma definida neste Regulamento; 
II. Indenização cível à Biblioteca com a reposição de exemplar da mesma 

publicação em última edição, no caso de danificação ou perda da publicação; 
III. Em caso de furto, roubo, perda, extravio danificação ou mutilação de obras 

tomadas por empréstimo ou consulta, o usuário deverá obedecer aos critérios 
dos incisos I II, não ficando dispensado da multa, nos casos de atraso. 

I. Livros, CDs, DVDs – reposição do mesmo título. Na impossibilidade da aquisição 
do mesmo título perdido ou extraviado, o usuário deverá apresentar 
comprovante da falta do material no mercado, mediante 03 (três) notificações 
de diferentes editoras/empresas. Neste caso, o usuário deverá repor um 
título do mesmo assunto, ou previamente indicado pela Biblioteca Central, 
ouvida a coordenação de curso de interesse. 

II. Periódicos – Reposição do fascículo perdido ou extraviado, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, a contar da data do registro de saída do periódico da 
biblioteca onde este esteja armazenado. 

 §1º Será considerado em atraso o usuário que não devolver a publicação, até um (01) 
dia após a data carimbada na publicação tomada por empréstimo. 

§2º A infringência do disposto nos incisos IV e V do artigo anterior sujeita o infrator 
às penalidades constantes no Regimento;  

§3º A multa à que se refere a parte final do inciso I deste artigo, será correspondente a 
R$1,00 (um real) ao dia, por material em atraso.  

§4º O usuário que causar dano a qualquer espécie de equipamento posto a sua 
disposição, ou deles se utilizar para ações que caracterizem infringência de lei ou do 
Regulamento do Sistema de Bibliotecas Integradas do Grupo, estará sujeito às penalidades 
legais e regimentais pertinentes, independentemente do dever de indenizar os danos 
materiais e morais causados. 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art.63º Até o mês de outubro de cada exercício, a biblioteca apresentará um plano de 
trabalho para o exercício seguinte, contendo, entre outros elementos, títulos atualizados para 
serem adquiridos de acordo com os Projetos Pedagógicos dos Cursos, com estimativa de 
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custos e incentivos de quem forneça o material. 
 
Art.64º Os casos omissos, porventura surgidos no decorrer da aplicação deste 

regulamento, serão resolvidos pela Reitoria, sendo ouvido, antes, o Bibliotecário Chefe. 
Art.65º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
anteriores. 

Curitiba, 31 de maio de 2012. 
Prof. Dr. Benhur Etelberto Gaio 

presidente do CEPE 
 
 

Identificação Área Física Localização 

Biblioteca Prédio Tiradentes 389,76 m2 Rua Saldanha Marinho, 131 

Biblioteca Prédio Divina 
Providência 

477,90 m2 Rua do Rosário, 147 

Biblioteca Prédio Garcez 546,91 m2 Av. Luiz Xavier, 103 

Biblioteca Carlos Gomes          112,00 m2         Rua Pedro Ivo, 504 

 
Portaria 40, Art.32. § 2º A instituição manterá em página eletrônica própria, e também na biblioteca, para consulta dos alunos ou interessados, 
registro oficial devidamente atualizado das informações referidas no § 1º, além dos seguintes elementos: 
IV - descrição da infraestrutura física destinada ao curso, incluindo laboratórios, equipamentos instalados, infraestrutura de informática e redes de informação. 

Infraestrutura Física do Curso                                            (Elencar itens aplicáveis ao contexto do curso) 

429 Polos de Apoio de Aprendizagem – PAPs localizados em todo o território nacional 

7 estúdios de TV em Curitiba para realização das aulas interativas ao vivo 

1 estúdio de rádio para realização de tutorias de radioweb ao vivo 

 

 

Perfil do Egresso                                                                                      

Segundo as Diretrizes Curriculares para os cursos de Jornalismo, o perfil comum dos 
egressos é caracterizado pelos seguintes aspectos: 
 

O concluinte do curso de Jornalismo deve estar apto para o desempenho profissional 
de jornalista, com formação acadêmica generalista, humanista, crítica, ética e reflexiva, 
capacitando-o, dessa forma, a atuar como produtor intelectual e agente da cidadania, 
capaz de responder, por um lado, à complexidade e ao pluralismo característicos da 
sociedade e da cultura contemporâneas, e, por outro, possuir os fundamentos teóricos 
e técnicos especializados, o que lhe proporcionará clareza e segurança para o exercício 
de sua função social específica, de identidade profissional singular e diferenciada em 
relação ao campo maior da comunicação social. (RESOLUÇÃO Nº1, 2013) 

  
O aluno deve possuir: 

 

1. Capacidade de criação, produção, distribuição, recepção, e análise crítica 
referentes às mídias, às práticas profissionais e sociais relacionadas com estas, e a suas 
inserções culturais, políticas e econômicas; 

2. Habilidade em refletir a variedade e mutabilidade de demandas sociais e 
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profissionais na área, adequando-se à complexidade e velocidade do mundo contemporâneo; 
3. Visão integradora e horizontalizada, genérica e ao mesmo tempo especializada 

de seu campo de trabalho possibilitando o entendimento da dinâmica das diversas 
modalidades comunicacionais e das suas relações com os processos sociais que as originam e 
que destas decorrem; 

4. Utilização crítica do instrumental teórico-prático oferecido, sendo portanto 
competente para posicionar-se de um ponto de vista ético-político sobre o exercício do poder 
na comunicação, sobre os constrangimentos a que a comunicação pode ser submetida, sobre 
as repercussões sociais que enseja e ainda sobre as necessidades da sociedade contemporânea 
em relação à comunicação social. 

A formação profissional superior em Jornalismo está voltada ao exercício do trabalho 
especializado, e sua atuação se dá o âmbito de empresas jornalísticas, nos chamados meios de 
comunicação de massa, sejam eles impressos, eletrônicos ou on-line, bem como as atividades 
de produção de informação ligadas às assessorias de imprensa e agências de notícias. 
Entretanto, é facilmente verificável que os aspectos fundamentais de sua formação e da 
qualificação para o trabalho, são os mesmos, compreendendo conhecimentos para a busca, 
organização e difusão da informação. 

Outro ponto de grande importância a ser considerado é quanto à diversidade das 
características de difusão que possibilitam ao jornalista as mais variadas formas de expressão, 
tanto no que tange ao conteúdo como à linguagem, abrangendo diferentes produtos e veículos 
informativos: jornais, revistas, telejornais, radiojornais, programas de entrevistas e debates, 
documentários, sites e páginas da internet, etc. Nesses processos produtivos, o jornalista 
realiza uma série de procedimentos: a investigação, a coleta de dados, a entrevista, a 
elaboração de pautas e a produção de textos e reportagens para veículos comunicacionais de 
naturezas diversas. Por esse motivo é necessário que o profissional seja devidamente 
preparado para o exercício da profissão, identificando e agindo conforme a interface que se 
estabelece com outros campos do saber. 

Assim, na elaboração da proposta de formatação de curso foram observadas as 
diretrizes que resultam no caráter e identidade do profissional formado para a atuação no 
Jornalismo, considerando-se todos os aspectos que a globalização característica da 
modernidade exige. O egresso do Curso de Jornalismo do UNINTER, portanto, será capaz de: 

 
- Difundir informações relacionadas a fatos, circunstâncias e contextos da sociedade 

contemporânea, tanto no âmbito global como no local; 
- Ter capacidade crítica e analítica no exercício das atividades do jornalismo; 
- Exercer com objetividade a apuração, interpretação, registro e divulgação dos fatos e 

opiniões; 
- Adequar as informações coletadas, de forma a torná-las de fácil acesso ao senso 

comum; 
- Relacionar-se com outras áreas sociais, culturais e econômicas com as quais o 

jornalismo faz interface; 
- Desenvolver novas modalidades de práticas profissionais fundamentadas na técnica e 

em conhecimentos históricos e evolutivos do jornalismo; 
- Pautar a sua atividade profissional em reflexões éticas e que o situem como agente 

social mediador, no sentido de garantir aos cidadãos o direito inalienável à informação. 
Para tanto, são explicitadas a seguir as competências e habilidade gerais do egresso em 

Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. 
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Competências 
1. Assimilar criticamente conceitos que permitam a apreensão de teorias; 
2. Usar tais conceitos e teorias em análises crítica da realidade; 
3. Posicionar-se segundo pontos de vista ético-políticos; 
4. Deter um conjunto significativo de conhecimentos e informações sobre a 

atualidade; 
5. Dominar as linguagens habitualmente usadas nos processos de comunicação, nas 

dimensões de criação, de produção, de interpretação e técnica; 
6. Experimentar e inovar o uso de linguagens no campo da comunicação; 
7. Refletir criticamente sobre as práticas profissionais no campo da Comunicação; 
8. Tratar de problemas teóricos da Comunicação e problemas profissionais de sua 

área de atuação, estabelecendo relações factuais e conceituais diante de questões 
concretas pertinentes à área; 

9. Desenvolver competências para formação e estímulo à aprendizagem da área da 
Comunicação em geral, e das especialidades incluídas em sua experiência; 

10. Ter competência no uso da língua nacional para escrita e interpretação de textos 
gerais e especializado na área. 

 
Habilidades 

1. Registrar fatos jornalísticos, apurando, interpretando, editando e transformando-os 
em notícias e reportagens; 

2. Interpretar, explicar e contextualizar informações; 
3. Investigar informações, produzir textos e mensagens jornalísticas com clareza e 

correção e editá-los em espaço e período de tempo limitado; 
4. Formular pautas e planejar coberturas jornalísticas; 
5. Formular questões e conduzir entrevistas; 
6. Relacionar-se com fontes de informação de qualquer natureza; 
7. Trabalhar em equipe com profissionais da área; 
8. Compreender e saber sistematizar e organizar os processos de produção jornalística; 
9. Desenvolver, planejar, propor, executar e avaliar projetos na área de comunicação 

jornalística; 
10. Avaliar criticamente produtos, práticas e empreendimentos jornalísticos; 
11. Compreender os processos envolvidos na recepção de mensagens jornalísticas e 

seus impactos sobre os diversos setores da sociedade; 
12. Buscar a verdade jornalística, com postura ética e compromisso com a cidadania; 
13. Empregar adequadamente a língua nacional e as estruturas narrativas e expositivas 

aplicáveis às mensagens jornalísticas, abrangendo-se leitura, compreensão, interpretação e 
redação; 

14. Conhecer e empregar os meios necessários para a produção de acordo com o tipo 
de linguagem jornalística apropriada aos diferentes meios de difusão; 

15. Desenvolver atividades de planejamento editorial e gráfico de veículos jornalísticos 
impressos; 

16. Conhecer e empregar os meios necessários para a produção de linguagem visual, e 
as técnicas de produção e edição de imagens para transmissão de informação em veículos 
audiovisuais e internet; 

17. Conhecer e empregar os meios necessários para a produção de linguagem 
multimídia, suas características informativas e possibilidades de interação dentro de 
finalidades jornalísticas; 

18. Apresentar condições necessárias à atualização permanente quanto ao surgimento 
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e emprego de novas linguagens e formas de comunicação jornalística; 
19. Estar capacitado para a elaboração de projetos acadêmicos e científicos, bem como 

para o desenvolvimento de pesquisas na área do jornalismo; 
20. Exercer satisfatoriamente todas as demais atividades reconhecidas como próprias 

do campo do jornalismo. 
  
 

 

Mercado de Trabalho                                                                            

A partir da análise da realidade dos mercados locais do Brasil, identifica-se uma série 
de possibilidade para inserção profissional dos futuros jornalistas formados pelo Centro 
Universitário UNINTER. Dentre as atividades as quais se volta o curso estão: 

 
- Empresas de comunicação; 
- Produção e edição de impressos; 
- Assessorias de Comunicação e de Imprensa; 
- Agências de comunicação 
- Rádio; 
- Televisão; 
- Repórter Fotográfico; 
- Webjornalismo; 
- Mídias sociais; 
- Jornalismo Impresso; 
- Gerência da área em organizações empresariais; 
- Comunicação sindical, organizações governamentais, ONGs, associações e clubes; 
- Atuação em Estúdios fotográficos; 
- Atuação em Institutos de pesquisas; 
- Produção e Planejamento Gráficos; 
- Criação e edição de conteúdos. 
 
A prática profissional no curso se dá em diversos momentos. O aluno possui dentro da 

grade curricular disciplinas que são efetivamente de exercícios práticos e aplicação de 
conceitos vistos em outras de concepção teórico-crítica, tem à disposição a possibilidade de 
realizar monitorias e estágios nos projetos laboratoriais como o jornal-laboratório Marco 
Zero, a rádioweb Uninter, o Canal UninterTV, a Revista F, a revista digital Entreverbos e o 
portal Mediação.  

O processo de organização do currículo em Unidades Temáticas de Aprendizagem, 
também permite que as atividades interdisciplinares sejam realizadas de forma mais 
harmônica e sistematizada, uma vez que são planejadas para acontecerem no contexto da 
oferta de disciplinas em cada UTA. 

 

 


