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1. Identificação 
1.1. Unidade Acadêmica: Insituto de Cultura e Arte 
1.2. Curso(s): Jornalismo 
1.3. Nome da Disciplina: Jornalismo Sonoro Código: 
1.4. Professor(a):  
1.5. Caráter da Disciplina:     (  x  ) Obrigatória   (    ) Optativa 
1.6. Regime de Oferta da Disciplina:    (  x  ) Semestral      (    ) Anual         (    ) Modular 
1.7. Carga Horária (CH) Total: 64 ha CH Teórica: 32 ha CH Prática: 32 ha 
2. Justificativa 
A produção jornalística em rádio traz característica própria da sonoridade e oralidade. Para manejar o               

meio, o profissional necessita não só conhecer as técnicas como compreender os gêneros como              

chaves de leituras para endereçar conteúdos a determinados públicos. 

3. Ementa 
O som e a oralidade mediatizada. Mídias sonoras: a história, o rádio e o som internet.                
Linguagem sonora e radiofônica. Jornalismo sonoro: mídias, processos e profissionais. Os           
formatos do jornalismo sonoro: notícia, enquete, entrevista, reportagem, crônica, editorial,          
comentário, mesa redonda, radiojornal, radio-revista, podcast e pacote multimídia. Rádio nas           
mídias sociais. 
4. Objetivos – Geral e Específicos 

Geral: 
Capacitar para a produção jornalística sonora em diversas plataformas. 
Específicos: 

- Compreender as limitações e potencialidades da linguagem sonora; 
- Entender as mudanças do jornalismo sonoro: do rádio à internet. 
- Pratica a produção jornalística sonora. 

5. Descrição do Conteúdo/Unidades  Carga Horária 
1) História e características: 
- História; 
- Características; 
- Linguagem radiofônica; 
- Sistema legal de radiodifusão. 

12ha 
 
 
 
 
 



 
2) Formatos do radiojornalismo: 
- Notícia; 
- Enquete; 
- Entrevista; 
- Reportagem; 
- Crônica, comentário e editorial; 
- Mesa redonda; 
- Radio-jornal; 
- Documentário; 
- Rádio-revista. 

 
3) Radiojornalismo convergente: 
- O som na internet; 
- A reportagem multiforme sonora; 
- Podcast; 
- Pacote multimídia sonoro; 
- A informação jornalística sonora nas redes sociais. 

32 ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20ha 
 
 
 
 

6. Metodologia de Ensino 
Aulas expositivas com utilização de recursos audiovisuais. Aulas práticas de textos elementares do             
jornalismo em gêneros e formatos diversos. Discussão em grupo de textos fundamentais. 
7. Atividades Discentes 
Participação nas aulas expositivas, com discussão de textos fundamentais, e práticas elementares de             
textos jornalísticos em gêneros e formatos variados. 
8. Avaliação 
As avaliações serão de natureza teórica e prática no decorrer da disciplina. 
9. Bibliografia Básica e Complementar 
Básica: 
BIANCO, Nélia (Org.). O rádio brasileiro na era da convergência. São Paulo: Intercom, 2012.              
Disponível em  
<http://www.portcom.intercom.org.br/ebooks/arquivos/36de5131e92458974c7c409b6742cc2c.pdf>, 
acesso em 10 de novembro de 2017. 
KAPLÚN, Mario. Produção de programas de rádio: do roteiro à direção. Porto Alegre: Insular, 2017.               
Disponível em <http://portcom.intercom.org.br/ebooks/detalheEbook.php?id=57162>, acesso em 10 de       
novembro de 2017. 
LOPEZ, Débora Cristina. Radiojornalismo hipermidiático: tendências e perspectivas do jornalismo de           
rádio all news brasileiro em um contexto de convergência tecnológica. Corvilhã: UBI, LabCom Books              
2010. Disponível em   
<http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/20110415-debora_lopez_radiojornalismo.pdf>, acesso em 10 de     
novembro de 2017. 
Complementar: 
BARBEIRO, Heródoto & LIMA, Paulo Rodolfo de. Manual de radiojornalismo. SP: Campus, 2003. 
BARBOSA FILHO, André. Gêneros Radiofônicos: os formatos e os programas em áudio. SP: Paulinas,              
2003. 
CÉSAR, C. Como falr no Rádio: prática de locução AM e FM. 2009.  
CHANTLER, Paul e Haarris, Sim. Radiojornalismo. SP, 1998  
FERRARETTO, Luiz Artur.  Rádio - Teoria e prática. São Paulo: Summus Editorial, 2014. 
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KISCHINEVSKY, Marcelo. Rádio e Mídias Sociais: mediações e interações radiofônicas em           
plataformas digitais de comunicação. Rio de Janeiro: Mauad X, 2016.  
MEDITSCH, Eduardo. O rádio na Era da Informação: teoria e técnica do novo radiojornalismo.              
Florianópolis: Insular, Ed. UFSC, 2001. 
MCLEISCH, Robert. Produção de Rádio: guia abrangente produção radiofônica. Summus, 2001. 
REIS, Clovis. Na fronteira da Persuasão: os gêneros jornalísticos nas emissoras de rádio. Edifurb. 2010. 
PRADO, Emílio. Estrutura da Informação radiofônica. SP: Summus, 1989. 

 


