
REUNIÃO COMPÓS 30 DE MAIO DE 2014 
 
             

PARECER: Filiação do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da  
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)  

               SOLICITANTE: Coordenador do Programa, Prof. Sergio Luiz Gadini  
                                                

CONSELHEIRA: Profa. Rita Paulino – POSJOR / UFSC 
 
 
 
Conselheiros, 
 
Em nome do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo, da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), o coordenador Prof. Sergio Luiz 
Gadini vem solicitar a filiação do Programa junto à Compós.  
 
A documentação apresentada traz, além da carta de solicitação (de 31/mar/ 2014), a 
ficha de recomendação da APCN; as resoluções do Conselho Superior de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da UEPG que aprova (1) a criação do Curso de Mestrado (nº. 
15, de 27/Julho/2011) e (2) o seu Regulamento (nº. 009, de 18/Março/2014).  
 
Trata-se de Mestrado Acadêmico em Jornalismo que objetiva capacitar recursos 
humanos para o exercício da atividade docente; incentivar a cultura da pesquisa em 
Jornalismo; possibilitar a integração de ações de ensino e pesquisa na área de 
concentração – Processos Jornalísticos; gerar produção de conhecimento na área de 
ação do Programa (Jornalismo) de forma integrada com grupos de pesquisa já 
existentes em outras instituições. 
 
Dentro da área de concentração Comunicação, o Programa está organizado em duas 
linhas de pesquisa:  

 Processos de Produção Jornalística, que contempla projetos de 
investigação sobre aspectos e situações dos processos de produção 
jornalística, tais como seleção de pauta, apuração, fontes, lógicas, rotinas, 
estratégias, veículos, público alvo e demais dispositivos de articulação editorial, 
próprios e específicos de organizações profissionais da área (sejam 
empresariais ou de grupos com demandas emergentes) ,  
 

 Processos Jornalísticos, que envolve estudos e reflexões conceituais em 
torno das relações do jornalismo com outras práticas e representações, como 
cultura e política, e os respectivos impactos nas mediações sociais e debates 
públicos. As pesquisas desta linha tematizam as interfaces do jornalismo, no 
tocante às disputas eleitorais, manifestações culturais, políticas publicas, 
práticas de cidadania e articulações com formatos discursivos de grupos e 
movimentos sociais. 

 
 
O corpo docente é constituído de 12 professores e, entre as disciplinas obrigatórias 
oferecidas temos Teorias do Jornalismo, Metodologias de Pesquisa em jornalismo, 
Mídia e Formação da Opinião Pública, Jornalismo e Agendamento Temático. E mais 5 
disciplinas optativas para cada linha de pesquisa. 
 
O Programa tem, entre seus objetivos, contemplar tanto aspectos voltados à 
epistemologia do Jornalismo, com bases teóricas e conceituais situadas nas 
dinâmicas, rotinas produtivas e aspectos da produção midiática, quanto às relações do 



Jornalismo com os demais campos do conhecimento, valorizando as interfaces da 
comunicação com as representações sociais. 
 
O Programa atende a todos os requisitos para filiação, embora seja necessário fazer a 
seguinte observação quanto à exigência da atuação de docentes do programa 
solicitante em GTs da Compós: as normas exigem que pelo menos 1 (um) Professor 
do Corpo Permanente do Programa deva ter participado ou submetido trabalho em GT 
do Encontro Anual da COMPÓS nos últimos 2 (dois) anos.  
 
Uma das professoras do corpo docente, Dra. Tattiana Gonçalves Teixeira, participou 
da Compós, como vice-coordenadora e depois como coordenadora do GT Estudos de 
Jornalismo nos anos de 2012 a 2013. Uma vez que a norma diz ter participado ou 
“submetido” trabalho em GT do Encontro Anual da COMPÓS nos últimos 2 (dois) 
anos, confirmamos que também esse requisito para filiação foi atendido pelo 
Programa.   
 
Com base em todas estas considerações e levando em conta que a filiação a esta 
associação contribui no processo de consolidação dos novos programas, sou 
favorável a que este conselho aprove a filiação do Programa de Pós-Graduação em 
Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) à Compós. 
 

 
 

 
Florianópolis, 10 de maio de 2014 

 
 
 
 

 
_____________________ 

          Profa. Dra. Rita Paulino 
 

 

 


