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REGULAMENTO LabJor FAAP 
 

1. Introdução 

A atividade de trabalho em um laboratório de Jornalismo é essencial para a formação dos 

futuros profissionais. Por isso, O LabJor FAAP nasceu como um laboratório de produção de 

conteúdos jornalísticos. Sua natureza é assumir as convergências das mídias e tecnologias como 

princípio e experimentar os mais diferentes formatos de entrega da informação.  

A experiência facilita ao aluno a seleção do fato jornalístico dos acontecimentos e a 

relação entre a teoria e a prática em sala de aula com o ambiente de produção jornalística, 

principalmente nas redações de publicações. Coloca em prática aquilo que foi aprendido sobre 

a pesquisa e a elaboração de pautas, como a apuração e checagem das informações, e a ida a 

campo para a realização das reportagens. Além disso, a experiência da publicação para o 

público em geral permite que o aluno perceba as dificuldades de produzir um conteúdo ao 

mesmo tempo informativo, com a acurácia e rigor das fontes e dos especialistas, e acessível ao 

“grande público”. A atividade, sempre orientadas por professores, ajuda a relacionar conceitos 

aprendidos em matérias de formação geral e as funções que são próprias da profissão.  

 

2. O que é o LabJor FAAP  

O LabJor é experiência didática que tenta simular situações profissionais que ocorrem em 

redações de veículos de comunicação. Desta forma, os alunos são preparados para colocar em 

prática conhecimentos acumulados ao longo do curso. Graças à atividade, os alunos são capazes 

de avaliar possíveis falhas na apreensão de conteúdos ainda no ambiente acadêmico, podendo 

analisar seu próprio percurso e fazer as adaptações necessárias, antes de ser lançado no mercado 

de trabalho. Graças à orientação direta de profissionais de Jornalismo, os alunos poderão 

perceber quais conteúdos foram assimilados e quais precisam de atenção redobrada. Trata-se 

de simulação do ambiente das antigas redações, nas quais o profissional era estimulado a 

aprender o ofício, tendo um jornalista mais experiente como mentor ou tutor.  

Para tanto, é necessário criar um ambiente simulado, com reuniões de pauta, com 

discussões sobre edição, o que permite ao aluno trabalhar com informações procedentes de 

diferentes fontes e, hierarquizá-las.  
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Para garantir a continuidade e periodicidade das publicações, várias disciplinas do curso 

estão envolvidas na produção de textos. São principalmente: Webjornalismo; Técnicas de 

redação II e III;  Gêneros e conceitos do Jornalismo II; Técnicas de reportagem e investigação; 

e Jornalismo Especializado. As disciplinas de Jornalismo Visual I e II dão suporte para a 

produção de conteúdo visual, bem como Projeto Gráfico I e II. Eventualmente, outras 

disciplinas podem produzir conteúdos que podem ser aproveitados. As produções são 

submetidas à comissão editorial e, se adequadas à publicação, são editados e publicados com o 

nome do aluno ou dos alunos.  

A atividade compreende o aprendizado da realização de tarefas em grupo; do respeito à 

hierarquia profissional e, ao mesmo tempo, do exercício das capacidades de  convencimento e 

negociação na proposição de suas pautas; da flexibilidade para aceitar a mudança de enfoque e 

a edição da própria matéria; e da .  

 

Objetivos 

• Possibilitar o exercício de atividade profissional amparado por professores 

orientadores; 

• Permitir o estabelecimento de relação hierárquica entre professores e alunos em 

atividade complementar ao processo ensino-aprendizagem fora do ambiente de 

sala de aula; 

• Estabelecer relação entre o conhecimento recebido na Faculdade e o serviço de 

informação à comunidade; 

• Praticar a escrita jornalística de forma sistemática e para públicos específicos e 

não acadêmicos; 

• Perceber a responsabilidade de quem fornece a informação de maneira 

profissional, sentir-se parte integrante do processo de construção da cidadania; 

• Criar um ambiente de discussão sobre a importância do Jornalismo em uma 

sociedade democrática; 

• Vivenciar os dilemas éticos da profissão; 
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• Estabelecer vínculo direto com o público para perceber a importância da 

informação consistente.  

 

3. Relação entre o conhecimento acadêmico e as demandas da comunidade 

Como a relação com a comunidade é importante para o estudante de Jornalismo, o 

laboratório torna-se um instrumento que permite que se relacione o conhecimento obtido às 

necessidades da comunidade, não apenas a estudantil e acadêmica, mas do entorno. Tal 

interesse é despertado durante o curso, mas é concretizado nas atividades para as publicações.  

É importante que o aluno perceba a importância de seu papel e as responsabilidades que 

envolve. Graças a uma experiência prática e objetiva, o aluno consegue ver-se como parte 

integrante da comunidade e a sua relevância na concretização de uma sociedade mais 

democrática.  

 

4. Procedimentos 

O laboratório incentiva a interdisciplinaridade. Os professores são envolvidos, direta ou 

indiretamente, na elaboração de conteúdos para as publicações. Alguns parâmetros de 

funcionamento são necessários para que a atividade realmente se efetive. Os primeiros definem 

as possibilidades de participação, as regras de inserção e retirada da atividade, as funções dos 

participantes. Depois existem padrões de estilo, tipográficos e de texto. Os veículos de 

informação têm manuais de procedimentos e de redação e os alunos devem estar preparados 

para adotá-los.  

As disciplinas envolvidas diretamente no processo de produção são: Webjornalismo, 

Jornalismo Visual I e II, Técnicas de Redação I, II e III; Gêneros e conceitos do Jornalismo II; 

Técnicas de reportagem e investigação, Jornalismo Opinativo e Jornalismo Especializado. As 

disciplinas de Jornalismo Visual I e II dão suporte para a produção de conteúdo visual. Outras 

disciplinas podem produzir conteúdos que podem ser aproveitados, mediante a submissão aos 

editores das publicações.  

 

5. Da comissão editorial 
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Farão parte da comissão editorial 2 professores do curso: o coordenador e o professor 

responsável pela atividade. Para a elaboração dos trabalhos mais alunos serão escolhidos para 

compor equipes editoriais. 

 

6. Critérios para a escolha do professor responsável 

O professor coordenador do LabJor deve ser obrigatoriamente jornalista registrado no 

Ministério do Trabalho. Sua indicação é responsabilidade do coordenador do curso de 

Jornalismo que considerará o histórico profissional deste professor com a atividade de produção 

jornalística, bem como sua disponibilidade para o exercício da função. 

 

7. Escolha das equipes editoriais 

A escolha dependerá, primeiramente, da disponibilidade dos alunos. Como não se trata 

de atividade obrigatória, apenas o aluno interessado fará parte do projeto. Eventualmente, 

alunos interessados podem procurar o professor responsável para propor pautas ou matérias. O 

mesmo avaliará as propostas segundo critérios que considerem a possibilidade de inserção nas 

edições, a viabilidade, a disponibilidade de recursos. 

Cada produção demandará uma quantidade de horas para execução e o professor 

responsável definirá tamanho, tipo de trabalho envolvido e tempo de trabalho. Tais horas 

estipuladas ao trabalho por ele serão consideradas nas atividades complementares, conforme 

regulamento das mesmas. 

 

8. Da consideração do LabJor para as atividades complementares 

Os alunos que se dispuserem a compor a equipe do LabJor como repórteres, editores de 

texto ou vídeo, ou qualquer outra função auxiliar necessária à realização dos conteúdos 

jornalísticos poderão produzir um relatório das atividades realizadas atribuindo a essas as horas 

empregadas para que sejam consideradas como horas complementares. Este relatório deverá 

ser entregue ao professor coordenador para sua aprovação e encaminhamento da atribuição de 

horas. Só poderão ser consideradas horas complementares as atividades realizadas para o 

LabJor fora da sala de aula e não realizadas como trabalho obrigatório de qualquer disciplina. 

O LabJor é o Laboratório de Jornalismo do Curso de Jornalismo, voltado para o exercício 
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profissional dos alunos deste curso, mas é aberto à participação de todos os alunos da FAAP, 

conforme a avaliação da pertinência da colaboração pelo professor coordenador do LabJor. O 

certificado de realização de tarefas e produções específicas para o LabJor FAAP será expedido 

e assinado pelo seu coordenador e pelo coordenador do curso. 

 
 


