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(  ) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual (   ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   ( ).....*C.H.EaD 
CH Total: 60 
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Padrão (PD): 
15 Laboratório (LB): 45 Campo (CP): 

00 
Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00  

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP):00 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

 
 

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.  

 
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.  
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

A disciplina será desenvolvida em 6 semanas, de 27/07/2020 a 05/09/2020. Será́ 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). Também será utilizado o software Microsoft Teams para o 
encontro semanal síncrono, com a duração 1h40, para revisão de conteúdos e esclarecimento de dúvidas. 
Os encontros síncronos serão gravados e os vídeos serão disponibilizados para os alunos. 

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 e no Microsoft 
Teams, além de e-mail e grupo fechado no Facebook, se necessário.  

b) modelo de monitoria digital: o atendimento tutorial aos alunos nas atividades remotas será́ 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 (estará́ 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 será avaliada e pontuada, sendo notas e comentários 
inseridos em campo próprio disponível na área de tarefas do moodle.  
 

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).  
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