DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES
COMISSÃO PROJETO JORNAL DO UNIVERSITÁRIO
EDITAL 01/2014
Em tempos em que o jornalismo está em evidência nas grandes mídias, a
Educomunicação trás uma perspectiva diferente: educar através dos meios de
comunicação. O presente projeto baseia-se na elaboração de um jornal impresso para
estimular a criatividade, a leitura e a escrita, promover uma melhor interação entre todas
as pessoas que circulam pela universidade.
Para promover a integração entres estas pessoas, o Diretório Central dos Estudantes da
UFLA Gestão Na Pegada 2014, propõe a criação do Jornal do Universitário, que será
um espaço para todos mostrarem suas ideias e convicções. Este jornal será escrito por
estudantes e destinado a estudantes, logo terá o poder de chamar a atenção dos mesmos
e principalmente demonstrar que o estudante está atento a tudo que ocorre ao seu redor.
O foco do jornal será o cotidiano dos estudantes, principalmente os fatos relacionados à
UFLA, procurando sempre manter os leitores atualizados, porém sem deixar de lado o
crescimento cultural e a consciência social e ambiental.
1. Objetivos:
O Projeto Jornal do Universitário tem como objetivo envolver os setores e os
segmentos da universidade num processo de interação e irá mudar a forma como os
alunos veem a UFLA e inclusive a forma como eles mesmos se veem. O jornal será
capaz de manter os alunos atualizados no cotidiano da UFLA promovendo assim um
maior interesse dos alunos pela instituição. O jornal será um espaço para o estudante
divulgar sua opinião, além de tirar dúvidas, fazer críticas ou dar sugestões.


Incentivar o hábito da escrita e leitura;



Incentivar a Literatura;



Incentivar e promover Cultura;



Incentivar a participação da construção do DCE e CA’s com todos os estudantes;



Divulgar e incentivar projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão;



Estimular a descoberta;




Caracterizar as mudanças no processo de ensino aprendizagem;
Incentivar o senso crítico dos universitários;



Utilizar instrumentos proporcionados pela Tecnologia da Informação;



Promover interação na relação de Comunidade Acadêmica.



Promover a construção de espaços de debates político-social;



Oportunizar a todos os alunos a criação de textos, análises e resumos, etc.

2. Metodologia
Este projeto de divide em duas etapas: implantação e manutenção. Durante a etapa de
implantação deve-se tratar de questões que precedem o lançamento da primeira edição
do jornal, como formação da equipe, definição da linha do jornal entre outra, ou seja, é a
etapa de criação do jornal.
A etapa de manutenção do jornal diz respeito às questões de cada edição, como
definição e seleção dos artigos, criação dos artigos, impressão e distribuição do jornal.
Sendo que está se repetirá a cada nova edição do jornal.
3. Comissão
Para a etapa de implantação, é necessário criar uma equipe que formará a comissão do
Projeto Jornal do Universitário. Todas as vagas serão para trabalho voluntário, sendo
que existem pré-requisitos mínimos para algumas delas. As atividades serão
compensadas através de certificados de horas extracurriculares fornecidos pela PROEC.
Membro

Qtde. de
Vagas

Especificações do
trabalho

Pré-requisitos

Repórteres

5

Estes membros terão a
responsabilidade de
buscar notícias que
possam ser
publicadas.

Pessoas dinâmicas,
com facilidade em
conversar com o
público.

Fotógrafos

3

Deverão trabalhar
dando suporte aos
repórteres na busca
por material para os
artigos.

Saber utilizar
câmera fotográfica
profissional.

Ilustradores

3

Estarão vinculados a
Saber desenhar.
parte artística do
jornal, podendo ajudar
tanto no
desenvolvimento do
layout do jornal
quanto na criação de
figuras para o mesmo.

Editores

2

Trabalharão com o
material coletado
pelos repórteres,
fotógrafos e
ilustradores, de forma

Não requer.

a concluir as
reportagens.

Revisores

3

Deverão verificar os
artigos a procura de
erros

Preferencialmente
estudantes de
Letras.

Diagramadores

2

Realizará a
diagramação do
jornal.

Domínio em
software CorelDraw
ou Indesign da
Adobe.

Observação: Deve-se destacar que, inicialmente, propõe-se que uma mesma pessoa
poderá desempenhar diversos papéis dentro do jornal, desde que atenda aos prérequisitos exigidos para cada função.
4. Inscrições
Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição informando os seus dados e a
função que deseja exercer no jornal, atentando-se aos pré-requisitos exigidos em cada
função. Essa ficha deverá ser entregue na sala do DCE até o dia 1° de setembro.
5. Cronograma
Baseando-se no cronograma do DCE atual, as medidas para a criação do projeto deverá
ocorrer imediatamente, para que seja possível o inicio das atividades no segundo
semestre de 2014.
Lançamento do Edital de Comissão na página do 22 de agosto
DCE
Data limite para inscrição nas vagas disponíveis
1° de setembro
Convocação dos candidatos para entrevista e 3 de setembro
seleção
Inicio das atividades
4 de setembro
Previsão para lançamento da primeira tiragem do 1° de outubro
Jornal

6. Disposições finais
Os candidatos devem ficar atentos ao Cronograma descrito neste edital e à data de
convocação. É obrigatório o comparecimento na entrevista e em todas as reuniões que
tratarão os assuntos acerca do Jornal. Para quaisquer outros esclarecimentos o candidato
deve comparecer à sala do DCE e procurar um dos membros da Coordenadoria de
Comunicação e Imprensa, ou através do email dcenapegadacomuncacao@gmail.com.
Lavras, 22 de agosto de 2014.

