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Quais são as Justificativas para estudantes de
comunicação aprender a programar computadores?
Justificativas => Jornalismo; Publicidade; Comunicação Organizacional;
Publicidade e Audiovisual:

A - O que é jornalismo? Quem e o que o produz? Onde e quando
acontece? Alex Primo*
B - Comunicação no ambiente da computação cognitivo.
Walter Teixeira Lima **
C - Jornalismo guiado por dados e cultura professional.
Marcelo Trasel***

Quais são as Justificativas para estudantes de
comunicação aprender a programar computadores?
Justificativas
=>
Jornalismo;
Publicidade;
Organizacional; Publicidade e Audiovisual:

Comunicação

D - O dono do texto: jornalismo em plataforma digitais. Juliano
Mauricio de Carvalho****
E - Formação de profissionais e pesquisadores em Ciberjornalismo.
Gerson Luiz Mello Martins****
G – Realidade Aumentada e Virtual – 9 SIMEDUC – Aracaju/SE
H- Jogos & Gamificação (Ambientação da Disciplina e 9 SIMEDUC)
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 Para a Publicidade; Comunicação Organizacional;
Audiovisual e Jornalismo

Conhecimento

A - O que é jornalismo? Quem e o que o
produz? Onde e quando acontece?
Alex Primo*
Teoria ator-rede

Dizer que: “Se isso aqui vai resultar na demissão de jornalistas, então eu
tenho de ser contra. Porque isso coloca e põe em xeque, põe em perigo a
minha empregabilidade, o meu sustento.
Então eu tenho de ser contra, tentar destruir isso e imaginar que não
existe” -- é adotar uma postura contra o pensar científico a respeito do
que é o jornalismo.

*Doutor em Informática na Educação (UFRGS). Professor do programa de pós-gra-

duação em Comunicação e Informação da UFRGS e pesquisador com bolsa produtividade do CNPq.

B - Comunicação no ambiente da computação
cognitive
Walter Teixeira Lima **
Relação simétrica entre homem e máquina
RELAÇÃO ASSIMÉTRICA.

Só que isso está mudando! Essa relação assimétrica está mudando para

uma relação de cooperação simétrica. Isso quer dizer: não é mais
master/slaver. A relação da informação que eu vou ter é uma relação
simétrica, está no mesmo patamar. Isaac Kassab teria medo disso, porque
era isso que ele falava. Então, há uma mudança da informação assimétrica
para a informação simétrica. Troca de informações no mesmo patamar.

B - Jornalismo on-line, jornalismo digital,
webjornalismo, ciberjornalismo
Para ser um bom jornalista não basta mais somente saber escrever,
dominar técnicas de redação jornalística.


É preciso conhecer mais, é preciso dominar a tecnologia da informática,
compreender os contextos em que as pessoas consomem informação.


Seja no ambiente dos aplicativos de celular, seja nas redes sociais que
entregam pacotes de informação a todo momento, sem que o consumidor
de notícias busque a informação.


B - Jornalismo on-line, jornalismo digital,
webjornalismo, ciberjornalismo
Não é mais necessário ligar a televisão, comprar o jornal ou ligar o rádio
para obter notícias. Basta ter um celular nas mãos.

O processo de qualicação dos prossionais impõe, necessariamente, a
preparação para o processo de pesquisa, principalmente para o
desenvolvimento de novas formas do fazer jornalístico.

** Doutor em Comunicação pela ECA/USP e com pós-doutorado pelo Departamento de
Mecatrônica da Escola Polítécnica da Universidade de São Paulo. Pesquisador colaborador no
Programa de Pós-Graduação em Neociência e Cognição da UFABC - Universidade Federal do
ABC e Professor da Universidade Federal do Amapá-UFAP

B - Jornalismo on-line, jornalismo digital,
webjornalismo, ciberjornalismo
Então, nós passamos de the human computer interaction para human
information interaction.

Desse modo minha relação não é com a interface, mas com a
informação. Onde ela vai estar? Não sei.

Ela vai estar na nanotecnologia, nesta parede, nesta molécula de ar, de
água... Eu não sei onde ela vai estar. A minha relação passa a ser com a
informação, não com a interface.

JORNALISMO E DADOS (REDE DE DADOS)

B - Jornalismo on-line, jornalismo digital,
webjornalismo, ciberjornalismo
E o seu TCC?
Então, temos um problema sério porque as pessoas entendem que
pesquisar comunicação é pesquisar, por exemplo, a rádio. Lá em São
Paulo existe a rádio Sul América Trânsito. Se uma pessoa chegar e disser:
quero estudar os processos comunicacionais na rádio Sul América! Está
aprovado. Se chegar e disser: quero estudar o Waze.
Quê? Há?
O Waze não é comunicação. Eu consigo ver na rádio. E se o Waze não
estiver na interface? Se eu me comunicar com o Waze conversando com
ele? E se ele adotar as minhas informações para melhorar o resultado que
vai me dar? Não, isso aqui não pode estudar, isso não é comunicação.
Comunicação lá tem produto, tem a vinheta, tem o apresentador.

C - Jornalismo guiado por dados e cultura
professional
Marcelo Trasel***

E também há o sentido de aventura e de originalidade em entrar em uma
base de dados e sair de lá com uma pauta.

Quem gosta de computadores talvez vá se relacionar com essa ideia de

aventura, de procurar uma informação, de navegar e imergir dentro de um
banco de dados.

Esses jornalistas gostam muito disso, eles se sentem animados quando
podem tentar encontrar aquela informação, aqueles padrões desviantes,
aquele ponto fora da curva que vai render uma grande pauta.

C - Jornalismo guiado por dados e cultura
professional
Marcelo Trasel***
“O jornalismo de dados virou o santo graal, que vai salvar as redações.
Todo mundo quer um cientista de dados na sua redação, um
programador, um jornalista tranformardo em um, um designer gráfico.”
*** Professor e Pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
UFRGS. Coordenador da Rede Jortec

C - Jornalismo guiado por dados e cultura
professional
Marcelo Trasel***
Muitos deles acreditam que, com o uso dessas tecnologias, é possível fazer
investigações mais profundas, mais relevantes, fugir do jornalismo
declaratório e com isso resgatar a credibilidade e a importância da
imprensa e com sorte resgatar leitores.
*** Professor e Pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
UFRGS. Coordenador da Rede Jortec

D- O dono do texto: jornalismo em plataforma
digitais
Juliano Mauricio de Carvalho****
O que a há de novo no jornalismo?

O jornalista, nesse conceito de uma Web Semântica, não escreve apenas

para o usuário final, mas também pensando nas máquinas que irão
catalogar e organizar esse conteúdo. Um dos gargalos aqui percebidos é
que, de modo geral, isso não tem sido uma busca ou preocupação nos
cursos, especialmente por certa rejeição que há na formação dos
jornalistas de uma compreensão sobre o universo da informática, sistemas
e programação.

D- O dono do texto: jornalismo em plataforma
digitais
Jornalismo e curadoria

“Em um contexto de organização algorítmica da informação, o jornalista

ganha o papel de realizar uma curadoria desse conteúdo embasada em
suas habilidades e competências profissionais, algo que ainda é uma
lacuna de atuação. A curadoria jornalística, que faz uso de algoritmos
sofisticados associados às expertises de re-mediação do jornalista, parece
ser o campo para o entendimento e caracterização da curadoria da
informação na Comunicação.
****Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia, docente do Programa de PósGraduação em Comunicação e líder do Lecotec (Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia e
Educação Cidadã) da Unesp (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”).

E- Formação de profissionais e pesquisadores
em Ciberjornalismo
Gerson Luiz Mello Martins****
Jornalismo on-line, jornalismo digital, webjornalismo, ciberjornalismo

“Para ser um bom jornalista não basta mais somente saber escrever,

dominar técnicas de redação jornalística.
 É preciso conhecer mais, é preciso dominar a Tecnologia da Informática
- TI, compreender os contextos em que as pessoas consomem informação,
seja no ambiente dos aplicativos de celular, seja nas redes sociais que
entregam pacotes de informação a todo momento, sem que o consumidor
de notícias busque a informação.
E a TIC ?

E- Formação de profissionais e pesquisadores
em Ciberjornalismo
 Não é mais necessário ligar a televisão, comprar o jornal ou ligar o
rádio para obter notícias. Basta ter um celular nas mãos.

 O processo de qualicação dos prossionais impõe, necessariamente, a
preparação para o processo de pesquisa, principalmente para o
desenvolvimento de novas formas do fazer jornalístico.

E- Formação de profissionais e pesquisadores
em Ciberjornalismo
 Não é mais necessário ligar a televisão, comprar o jornal ou ligar o
rádio para obter notícias. Basta ter um celular nas mãos.

 O processo de qualicação dos prossionais impõe, necessariamente, a
preparação para o processo de pesquisa, principalmente para o
desenvolvimento de novas formas do fazer jornalístico.
Na formação dos jornalistas é importante não reproduzir velhas
técnicas, mas desenvolver, produzir, criar novas técnicas, novas
possibilidades do fazer jornalístico. E isso se impõe também na
formação, na qualicação dos pesquisadores no âmbito da pósgraduação.

E- Formação de profissionais e pesquisadores
em Ciberjornalismo
 Na complexidade desse contexto, é preciso que o ambiente acadêmico
esteja na vanguarda do processo de produção da informação e não a
reboque e apenas fazer as análises dos processos que provocaram as
“revoluções sociais virtuais”.

 Nesse contexto é importante refetir sobre alguns pontos que tratam
deste tema, como nos dedicaremos a seguir.

E- Formação de profissionais e pesquisadores
em Ciberjornalismo
 É preciso aprender, conhecer e dominar as técnicas do produto

jornalístico, das características do jornalismo na internet, do ciberjornalismo, que compreende não somente produzir um bom texto.

 Mas saber produzir e editar um áudio de entrevista ou de uma locução
(radiojornalismo), produzir e editar um vídeo com informações sobre o
fato reportado (telejornalismo).

 E ainda produzir um modelo infográfico, a partir das dezenas de banco
de dados que possa orientar, contextualizar e ampliar a informação
para o leitor.

E- Formação de profissionais e pesquisadores
em Ciberjornalismo
 É também obrigatório que todas as notícias estejam permeadas de

hipertextualidade, ofereçam informações em áudio e vídeo, e também,
quando o assunto demandar, a produção de infográficos.

*****Professor e pesquisador da UFMS, coordenador do Grupo de Pesquisa em
Ciberjo- rnalismo (CIBERJORUFMS), integrante do Grupo de Pesquisa em
Jornalismo On- line (GJOL-UFBA), da Rede de Pesquisa Aplicada Jornalismo e
Tecnologias Digitais (JorTec/SBPJor) e pesquisador do LAICOM-UAB, Espanha.
E-mail: gerson.martins@ ufms.br

G- Realidade Aumentada
O entrelaçamento dos temas realidade aumentada, narrativa
hipertextual e aprendizagem multimídia é oportuno e ocorre pela
necessidade de uma formação educativa e profissional de futuros
jornalistas cada vez mais multimídias, com competências e
habilidades de letramento digital:

G- Realidade Aumentada
 a realidade aumentada trata das tecnologias emergentes,
necessárias para a modelagem de um novo jornalismo;

 a narrativa hipertextual é a capacidade que o jornalista tem de
congregar diferentes mídias em uma mesma narrativa;

 e a aprendizagem multimídia se faz imprescindível para saber

selecionar as informações, escolher as mídias e os recursos
tecnológicos para melhor transmitir um conteúdo jornalístico no
formato multimodal (LÉVY, 2012).

G- Realidade Aumentada
O potencial pedagógico da RA permite e oferece aos seus usuários
acesso à informação, conversação com os sujeitos envolvidos e a
liberdade de navegabilidade em tempo e espaço, possibilitando, de
forma integrada, o desenvolvimento de tarefas, veiculação de
dados, ajustes às necessidades e aos objetivos de cada curso, na
organização, re-organização e flexibilização curricular, a fim de
atender às novas exigências para a construção do conhecimento
sistematizado, que instiguem à investigação e à curiosidade do
sujeito em formação. (SIMEDUC 2018/SE)

G- Realidade Aumentada
Produto:
https://www.hpreveal.com/products/index.html
Um Tutorial para iniciar (Procure outros).

https://www.youtube.com/watch?v=SsoxVWZcBEY

HOMEWORK !
 Try using the Journalist Signal -

https://www.facebook.com/facebookmedia/get-started/signal

 Overview: Journalists use Signal to surface relevant trends, photos,

videos and posts from Facebook and Instagram for use in their
storytelling and reporting. This is an easy way to source and curate
content from major public events across news, culture, entertainment,
sports, and more. Journalists can then embed that curated content
online and integrate it into their broadcasts.



Have a good time

