
Câmara Municipal de Itapevi Escola do Parlamento     

Curso de Jornalismo Político     

     

Coordenação Profa. Dra. Cilene Victor     

       

Apresentação e objetivos     

O curso de Jornalismo Político da Escola do Parlamento de Itapevi coincide com o momento no qual a política passou 

a ser um dos temas mais presentes na agenda dos brasileiros, o que aumenta o grau de responsabilidade profissional e 

ética dos jornalistas na cobertura dos assuntos relacionados direta ou indiretamente com o universo político nacional e 
internacional.     

Atento à importância da contribuição do jornalismo para a formação da opinião pública, lúcida e responsável, o curso 

assume o objetivo de fomentar a formação de estudantes de jornalismo e jornalistas recém-formados e, com isso, 

contribuir para o aprimoramento da cobertura da pauta política, alinhada às novas formas de produção e veiculação de 

conteúdo em plataformas multimídias.        Público-alvo     

Estudantes dos terceiros e quartos anos de Jornalismo, de faculdades, centros universitários e universidades públicas e 

privadas e jornalistas recém-formados (a partir de dezembro de 2015).       

     

Vagas     

Número de vagas: 60 vagas para estudantes e jornalistas recém-formados e 5 vagas para refugiados, solicitantes de 

refúgio e imigrantes com formação em jornalismo     

     

Custo     

O curso é 100% gratuito      

     

Local      

Aulas presenciais: Escola de Sociologia Política de São Paulo   Aula magna e 

premiação: Escola do Parlamento de Itapevi      

     

Horário       Aulas presenciais: 7 horas/aula – 14 de setembro a 14 de dezembro      

Das 9hàs 12h20 (4 horas/aula)     

Das 13h20 às 15h50 (3 horas/aula)     

     

Inscrições     

De 19 de junho a 30 de agosto     

     
   Estrutura do curso e conteúdo programático      

     

O curso está dividido em três módulos:     

     

Módulo I - dedicado ao conteúdo histórico, teórico e conceitual do mundo da política, o primeiro módulo do 

curso terá duas aulas presenciais por mês, aos sábados, de 14 de setembro a 19 de outubro.      

Módulo II - destinado ao estudo da prática jornalística na cobertura de política e ao estudo das linguagens, 

narrativas, formatos e recursos das plataformas multimídias, o conteúdo desse módulo será trabalhado entre os dias 26 

de outubro a 14 de dezembro.      

Módulo III - dedicado à atividade prática, o módulo contempla todo o processo de produção da reportagem que 

concorrerá ao Prêmio Ricardo Boechat de Jornalismo Político, como leitura assistida, escolha da pauta, pesquisa e 

apuração das informações e a finalização da reportagem multimídia.      

     

     

       

A seguir, apresentamos a proposta curricular do Eixo I, com destaque aos conteúdos programáticos:    

 

 

  



     
MÓDULO I     

     

    I – O que é política – 14/9     

Manhã         Tarde     

Apresentação do curso     
Aula magna      

     

Prof. Dr. Luiz Alberto de Faria     

     

    Mídia e política      
Esfera pública e opinião pública     
Fake news e pós-fato      

     
Prof. Dr. Kleber Carilho      

     

     

    II – Cultura política brasileira – 21/9     

Manhã       Tarde     

Patrimonialismo         

Coronelismo     
Clientelismo     

     

Prof. Dr. Felipe Magane      

     

Personalismo    
Populismo      

     

     

Gisele Bischoff Gellacic     

     

     

III – Sistemas de governo e instituições políticas brasileiras – 5/10     

Manhã     Tarde     

Estado     
Regimes e partidos políticos     
Participação Política: decretos, tramitações de PL    

     

Bruno Sousa – Unicamp, FESP      

     

Maria Claudia Costa Maia – Escola do     
Parlamento de SP     

     

Mediação: Patrícia Flor     

     

Instituições políticas     
Sistema federativo      

 Sistema representativo     
Sistemas eleitorais no Brasil      

     

Humberto Dantas – FESP     

     

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



IV – Reformas políticas e mobilização social - 19/10      

Manhã     Tarde     

Reforma Política, sistemas eleitorais (regras para 
a transformação do voto dado na urna em um 
representante eleito); financiamento da atividade 
política dos partidos/campanhas eleitorais 
Comunicação política, opinião pública e 
comportamento político     

     

Dra Lara Mesquita      

     

Dra Tatiana Chicarino      

     

Mediação: Dra Cilene Victor       

Política e mobilização social      
Democracia direta      
Políticas públicas     
Judicialização da política      

     

        

Mestra Esther Solano      

     

Observação: aula até às 16h50     

     

     

    
     

II Práticas jornalísticas na cobertura de política 26/10     

Manhã     Tarde     

Definição de pautas, apuração e produção das 
notícias      

     

Eduardo Scolese – Folha de São Paulo      
Fabio Zanini – Folha de São Paulo      

     

Definição de pautas, apuração e produção das 
notícias e a relação com as assessorias de 
comunicação      

     

Graciela Zaboto – Diário da Região     

     

Liliana Lavoratte – DCI      

     

    Flavio Mesquita – Professor e Assessor de     
Imprensa      

     

Mediação: Jornalista Marcelo Damasceno      

     

     

     

I – Política e Jornalismo - 9/11     

Manhã     Tarde     

Governos abertos      
Das assessorias de comunicação à Lei de Acesso à   
Informação      

     

Carlos Turdera - Jornalista      

     

Jornalismo Investigativo   
Jornalismo de Dados      

     

Allan de Abreu – Revista Piauí     

     

Eduardo Reina – Jornalista      

        

     

     

 

MÓDULO II  
 

 

    



 

 III – Jornalismo na era pós-industrial – 23/11     

Manhã     Tarde     

Novas plataformas, linguagens e novos 
formatos de produção e distribuição de 
conteúdo  A reportagem multimídia em 
profundidade      
Linguagem, narrativas e força do audiovisual      

     

Alexandra Gonsalez – UMESP   

   

Krishma Carrera – FAPCOM    

   

Maria Teresa Cruz – Ponte Jornalismo   

       

   

       

     

Fotojornalismo político      
Mídia e representação social     

     

     

Wagner Ribeiro - UMESP      

     

Daniel Arroyo – Fotógrafo    

       

     

   IV – Ética e legislação - 7/12     

Manhã      Tarde     

     

Ética e legislação jornalística      

     

Prof. Dr. Silvio Henrique Vieira Barbosa  

Universidade Federal do Piauí – UFPI 

 

Professor Dr. Antonio Roberto Chiachiri Filho      

Leitura crítica de dados estatísticos     
Pesquisa de opinião      

     

Jefferson Mariano – IBGE     

     

Patrícia Pavanelli – Ibope*     

     
*Participação antecipada para o dia 9/11     

     

Critérios e categorias do Prêmio Ricardo Boechat 

de  
    

   

    

    

Jornalismo Político 2020.     

   

Formação dos coletivos de jornalismo que  

produzirão as reportagens e definição dos editores 

   

   

     

     

       

 

 

 

 

 

 

 



 

MÓDULO III      

I - Orientação e produção das reportagens para o Prêmio Ricardo Boechat de Jornalismo     
Político – fevereiro a abril de 2020     

Orientação da reportagem presencial     
 9h às 12h20 (4 horas/aula)     
Dias:  7/3; 28/3; 11/4 e 18/4     

     

Premiação – 1º junho de 2020     

  

  

     

Coletivos           

Jairo Camilo – Cásper Líbero      Rebeca Moreira – FESPSP     

  

     

Wagner Ribeiro – UMESP     

     

     

Cunha Junior – Anhanguera      

  

Filomena Salemme – Cásper Líbero      

       

     

     

        

       

      

     

            


