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Disciplina: Oficina de Textos Informativos Código: TCI113 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 
CH semanal síncrona: 2 
CH semanal assíncrona: 8 
CH total semanal: 10 
CH Total disciplina: 60 

Padrão (PD): 15 Laboratório (LB): 
45 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 

 

Prática 
Específica 
(PE): 0 

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 0 
Extensão 
(EXT): 0 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 0 

     

 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Conceituação de informação. Características gerais do texto informativo. O texto informativo 
institucional para públicos internos e externos. Prática de planejamento, redação e edição de 
textos informativos para diferentes mídias e com diferentes objetivos. 

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 
Módulo 1. Ambientação. Informação: conceitos e definições. Características gerais do texto 
institucional. 
Módulo 2. Texto informativo: a notícia. 
       2.1 Técnicas de apuração: pauta, pesquisa e entrevista. 
       2.2 Técnicas de redação: pirâmide invertida, sistema literário e sistema misto. 
       2.3 A importância do título no texto informativo. 
       2.4 Técnicas de redação de textos institucionais: o texto para publicações impressas. 
Módulo 3. Técnicas de redação de textos institucionais: o texto para internet e nas redes sociais 

online. 
Módulo 4. Técnicas de redação de textos institucionais: o texto para produtos de mídia em 

áudio. 
Módulo 5: Técnicas de redação de textos institucionais: o texto para produtos de mídia em 

vídeo. 
Módulo 6: O texto na introdução de ensaios fotográficos. 

 
OBJETIVO GERAL 

Apresentar as principais características do texto informativo, habilitando o futuro profissional 
para a redação de textos para variados veículos de comunicação institucional, em diferentes 
plataformas.  

 



  
 
 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Educação Profissional e Tecnológica 
Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Institucional 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Apresentar as classificações, características e estratégias de redação do texto institucional 
informativo.  
2. Proporcionar uma prática da elaboração de textos institucionais para diferentes mídias, 
estimulado o trabalho em equipe e a discussão de ideias. 
3. Capacitar o aluno para a produção de texto institucional para diferentes públicos.  

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

A disciplina será desenvolvida em 6 semanas de aulas, de 03/11/2020 a 12/12/2020, mais uma 
semana para exame (de 14/11/2020 a 18/12/2020), totalizando 7 semanas. Será utilizado o 
ambiente virtual de aprendizagem (AVA) na plataforma Moodle da UFPR (o UFPR Virtual – 
https://ufprvirtual.ufpr.br) com conteúdos para aprofundamento teórico e de apoio no 
desenvolvimento de textos informativos (textos informativos, slides, vídeos, links, podcasts, 
artigos acadêmicos e e-books servirão como base para o desenvolvimento de atividades 
relacionadas à produção de materiais de interesse da Comunicação Institucional). Para as aulas 
síncronas semanais de 2 (duas) horas cada (que incluirão revisão de conteúdos e 
esclarecimento de dúvidas), poderão ser utilizados os softwares Microsoft Teams, WebConf 
da RNP ou Jitsi. Todos via UFPR Virtual. Todos os materiais e conteúdos das atividades das 
aulas síncronas serão disponibilizados para os alunos que não puderem participar da aula em 
tempo real. As aulas síncronas acontecerão todas as quintas-feiras, das 10h às 12h. 

a) sistema de comunicação: o professor vai acompanhar a participação dos alunos nas atividades 
propostas pelos relatórios, postagem de tarefas e ferramentas de feedback disponíveis na UFPR 
Virtual, além de contato por e-mail, no endereço institucional da professora 
(anacarolaraujosilva@ufpr.br).  

b) modelo de monitoria digital: o atendimento tutorial aos alunos nas atividades remotas será via 
demandas no próprio sistema on-line e também no horário reservado à disciplina dentro da grade 
horária do curso para encontros síncronos. O monitor ajudará o professor nesse processo (estará 
cadastrado na UFPR Virtual), atendendo demandas dos alunos, além de auxiliar na elaboração 
de conteúdos destinados ao subsídio das atividades.  

c) infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: tanto o professor 
quanto os alunos têm acesso ao suporte tecnológico necessário ao desenvolvimento da disciplina 
na modalidade ERE, pois os discentes que não possuem computadores ou acesso à internet 
podem solicitá-los via editais de inclusão digital da PRAE (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis) 
da UFPR. 

d) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos 
discentes: o plano e o programa da disciplina serão apresentados e disponibilizados aos alunos 
no primeiro dia de aula. No planejamento da disciplina, o período de ambientação com os recursos 
tecnológicos acontece junto ao Módulo 1, na primeira semana de aula, quando os alunos terão 
acesso a conteúdo para estudos e dos tutoriais do UFPR Virtual, além de suporte na aula síncrona 
e auxílio do monitor.  

e) identificação do controle de frequência das atividades: o registro de frequência será computado 
pela conferência dos relatórios do UFPR Virtual (acesso aos conteúdos disponibilizados), 
postagem de tarefas das atividades propostas e ferramentas de feedback disponíveis no UFPR 
Virtual, além da obediência aos prazos de postagem das tarefas. Cada atividade será́ avaliada e 
pontuada, sendo notas e comentários inseridos em campo próprio disponível na área de tarefas 
da UFPR Virtual.  
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Média entre três notas: 

1) Nota 1 (100 pontos): Série de exercícios de múltipla escolha do Módulo 1 (40 pontos) e 
texto para ensaio fotográfico do Módulo 6 (60 pontos); 

2) Nota 2 (100 pontos): Texto informativo para impressos do Módulo 2 (60 pontos), texto 
informativo para internet do Módulo 3 (20 pontos), textos informativos para redes sociais 
online do Módulo 3 (20 pontos); 

3) Nota 3 (100 pontos): Notícia gravada em áudio (no formato podcast) do Módulo 4 (70 
pontos) e texto para storyboard de vídeo institucional do Módulo 5 (30 pontos).  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CANAVILHAS, João. Webjornalismo: Da pirâmide invertida à pirâmide deitada. Jornalismo Digital de 
Terceira Geração, p. 26-36, 2006. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/~boccmirror/pag/canavilhas-
joao-webjornalismo-piramide-invertida.pdf>. Acesso em:  28 jun. 2020. 

CAPURRO, Rafael; HJORLAND, Birger. O conceito de informação. Perspect. ciênc. inf., Belo Horizonte 
,  v. 12, n. 1, p. 148-207,  Apr.  2007.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362007000100012&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em:  28 jun. 2020. 

MANUAL da redação.  São Paulo: Publifolha, 1996. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_introducao.htm>. Acesso em: 28 jun. 2020. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CAPUTO, Stela Guedes. Sobre entrevistas: teoria, prática e experiências. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 

ERBOLATO, Mário L. Técnicas de codificação em jornalismo. São Paulo: Ática, 2006. 

PATERNOSTRO, Vera. O texto na TV: manual de telejornalismo. Elsevier Brasil, 2013. 

PEREIRA JUNIOR, Luiz Costa. Exercícios de jornalismo: 50 atividades. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016. 

TAVARES, Mariza (Org.). Manual de Redação CBN. São Paulo: Globo, 2011. 
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INFORMAÇÕES DA DISCIPLINA

Ementa
Conceituação de informação. Caracte‐
rísticas gerais do texto informativo. O
texto informativo institucional para pú‐
blicos internos e externos. Prática de
planejamento, redação e edição de tex‐
tos informativos para diferentes mídias
e com diferentes objetivos.

Informações que constam no Plano de Ensino Remoto Emergencial
(ERE). Para ter acesso ao Plano de ERE completo, clique aqui.

Código Disciplina
TCI 113 Oficina de Textos Informativos

Natureza Modalidade
Obrigatória Semestral, ministrada emPeríodo Especial (2020)

Carga Horária Total
60 horas, sendo 15 horas padrão (PD) e 45 horas laboratório práticas (LB)

Carga Horária Semanal
No período especial, 10 horas, sendo 2 horas síncronas e
8 horas assíncronas.

Objetivo Geral

Apresentar as principais características do texto informativo, habilitando o
futuro profissional para a redação de textos para variados veículos de
comunicação institucional, em diferentes plataformas.

Objetivos Específicos

1. Apresentar as classificações, características e estratégias de redação do texto
institucional informativo.
2. Proporcionar uma prática da elaboração de textos institucionais para
diferentes mídias, estimulando o trabalho em equipe e a discussão de ideias.
3. Capacitar o aluno para a produção de texto institucional para diferentes
públicos.

https://ufprbr0-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anacarolaraujosilva_ufpr_br/EUP2cQuDjddPnatIYNGuML8Bc4WMih3C6UEfDxxeDehLNw?e=PcLVfs
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
Duração

A disciplina será desenvolvida em 6 SEMANAS, de 03/11/2020 a 14/12/2020. Se
necessário, o EXAME será aplicado na semana de 16/12/2020 a 20/12/2020.

Como vai funcionar o acesso às aulas e ao material?

• A disciplina utilizará o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) na
plataforma UFPR Virtual (https://ufprvirtual.ufpr.br). No primeiro acesso, o
login do aluno é o CPF (só números, sem pontos e traço) e a senha é a data
de aniversário com 8 dígitos (só números, DDMMAAAA).

• A cada semana, será liberado um novo módulo de conteúdo da disciplina. O
conteúdo sempre estará dividido em duas partes:

- Sala de Estudo (leitura e reflexão): onde serão postados os
conteúdos teóricos e de referência (textos, vídeos, artigos, tutoriais,
podcasts, indicação de sites e livros).
- Mãos à Obra (hora de praticar): onde serão postadas as atividades e
avaliações.

• Aulas síncronas (ao vivo, em tempo real): acontecerão toda segunda-feira,
das 8h às 9h40, pelo Webconf da RNP. Serão também gravadas e os vídeos
disponibilizados na UFPR Virtual. O acesso é pela UFPR Virtual. Clique no
ícone “E-aula” dentro da disciplina, conforme figura a seguir:

https://ufprvirtual.ufpr.br


A disciplina está estruturada em 6 módulos (1 por semana), com 10 horas de
atividades semanais, sendo 2 horas síncronas e 8 assíncronas. A frequência de 10
horas semanais é calculada na entrega da atividade de cada módulo. Segue
cronograma da distribuição de conteúdos e atividades dos módulos:

6

MÓDULOS

1 03/11 a 07/11
Ambientação. Informação:
conceitos e definições.
Características gerais do
texto institucional.

Série de exercícios de
múltipla escolha
(40 pontos)

2 09/11 a 14/11

Texto informativo: a notícia.

• Técnicas de apuração:
pauta, pesquisa e
entrevista.

• Técnicas de redação:
pirâmide invertida,
sistema literário e
sistema misto.

• A importância do título no
texto informativo.

• Técnicas de redação de
textos institucionais: o
texto para publicações
impressas.

Texto informativo para
impressos (60 pontos)

3 16/11 a 21/11
Técnicas de redação de
textos institucionais: o texto
para internet e nas redes
sociais online.

Texto informativo para
internet (20 pontos) e
textos informativos para
redes sociais online (20
pontos)

4 23/11 a 28/11
Técnicas de redação de
textos institucionais: o texto
para produtos de mídia em
áudio.

Notícia gravada em
áudio (no formato
podcast) (70 pontos)

5 30/11 a 05/12
Técnicas de redação de
textos institucionais: o texto
para produtos de mídia em
vídeo.

Texto para storyboard
de vídeo institucional
(30 pontos)

6 07/12 a 12/12 O texto na introdução de
ensaios fotográficos.

Texto para ensaio
fotográfico (60 pontos)

Exame 17/12 Todo o conteúdo da
disciplina 100 pontos



A frequência será calculada pelo acesso aos materiais e entrega das atividades de
cada módulo (obtidos por meio dos relatórios da UFPR Virtual), sendo cada
módulo correspondente a 10 horas da disciplina. É necessário o cumprimento de,
no mínimo, 75% da carga horária da disciplina (45 horas) para aprovação. Com
relação à nota, é preciso, no mínimo, nota 70 para passar direto. A nota final da
disciplina será a média entre três notas:

Caso obtenha média entre 40 e 69, o aluno irá para exame. Nesse caso, o aluno
precisa obter 50 pontos para aprovação. O cálculo da nota acontece da seguinte
forma:
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AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA
N
O
TA

1 Série de exercícios de múltipla escolha 1 40

Texto para ensaio fotográfico 6 60

Total NOTA 1 100

N
O
TA

3 Notícia gravada em áudio (no formato podcast) 4 70

Texto para storyboard de vídeo institucional 5 30

Total NOTA 3 100

N
O
TA

2

Texto informativo para impressos 2 60

Texto informativo para internet 3 20

Textos informativos para redes sociais online 3 20

Total NOTA 2 100

NOTA FINAL = NOTA 1 + NOTA 2 + NOTA 3
3

NOTA FINAL = MÉDIA DA DISCIPLINA + NOTA EXAME
2



CALENDÁRIO

8

N
ov

em
b
ro

03 Início do Módulo 1. Material para estudo disponível na UFPR Virtual.

05 Aula síncrona sobre o módulo 1.

07 Prazo final para fazer atividades do Módulo 1. Fim do Módulo 1.

09 Início do Módulo 2. Material para estudo disponível na UFPR Virtual.

12 Aula síncrona sobre o módulo 2.

14 Prazo final para envio do texto informativo para impressos. Fim do
Módulo 2.

16 Início do Módulo 3. Material para estudo disponível na UFPR Virtual.

19 Aula síncrona sobre o módulo 3.

21 Prazo final para envio do texto informativo para internet e textos
para redes sociais online. Fim do Módulo 3.

23 Início do Módulo 4. Material para estudo disponível na UFPR Virtual.

26 Aula síncrona sobre módulo 4. .Prazo final para envio do texto para
áudio (script do podcast).

28 Prazo final para envio da notícia em áudio (podcast gravado). Fim
do Módulo 4.

30 Início do Módulo 5. Material para estudo disponível na UFPR Virtual.

D
ez
em

b
ro

03 Aula síncrona sobre módulo 5.

05 Prazo final para entrega do texto para storyboard de vídeo
institucional. Fim do Módulo 5.

07 Início do Módulo 6. Material para estudo disponível na UFPR Virtual.

10 Aula síncrona sobre módulo 6.

12 Prazo final para entrega do texto para ensaio fotográfico. Fim do
Módulo 6.

17 Última aula síncrona para fechamento da disciplina.

18 Exame



CONTATO

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA
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O contato com a professora Ana Carolina poderá ocorrer de 4 formas:

• Nas aulas síncronas, toda quinta-feira, das 10h às 12h;

• Enviando mensagem para o e-mail anacarolaraujosilva@ufpr.br;

• Pelo inbox do Facebook, mensagem para https://www.facebook.com/prof.anasilva;

• Por mensagem privada, na UFPR Virtual, clicando na seta ao lado da sua foto do
perfil e, depois, clicando em mensagem, conforme a imagem a seguir:

CANAVILHAS, João. Webjornalismo: Da pirâmide invertida à pirâmide
deitada. Jornalismo Digital de Terceira Geração, p. 26-36, 2006. Disponível em:
<https://bit.ly/2OVV0w8>. Acesso em: 28 jun. 2020.

CAPURRO, Rafael; HJORLAND, Birger. O conceito de informação. Perspect. ciênc.
inf., Belo Horizonte , v. 12, n. 1, p. 148-207, Apr. 2007. Disponível em: <https://bit.ly/
3353vh1>. Acesso em: 28 jun. 2020.

CAPUTO, Stela Guedes. Sobre entrevistas: teoria, prática e experiências. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2010.

ERBOLATO, Mário L. Técnicas de codificação em jornalismo. São Paulo: Ática, 2006.

MANUAL da redação. São Paulo: Publifolha, 1996. Disponível em: <https://bit.ly/
2OWhE7D>. Acesso em: 28 jun. 2020.

PATERNOSTRO, Vera. O texto na TV: manual de telejornalismo. Elsevier Brasil, 2013.

PEREIRA JUNIOR, Luiz Costa. Exercícios de jornalismo: 50 atividades. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2016.

TAVARES, Mariza (Org.). Manual de Redação CBN. São Paulo: Globo, 2011.
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