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Curso Web Conexão - Novembro/2019
Desafios e oportunidades do jornalismo digital:
como achar seu espaço nesse nicho
Ementa:
As bases do bom jornalismo serão sempre intemporais na sua função social, nos
parâmetros da ética profissional e compromisso com a comunidade. Mas a forma,
frequência e relação entre emissor e receptor não só é dinâmica como hoje se
desenvolve e se reinventa em velocidade recorde, desafiando todos os
participantes desse processo a se reinventarem no mesmo ritmo.
Quase que de forma inversamente proporcional enquanto o fluxo de conteúdo
comunicacional cresce sem precedentes, a sua profundidade e espaço de
reflexão parece decair no mesmo ritmo.
No meio disso tudo está uma fatia desse conteúdo denominada jornalismo, que
além da sua função comunitária e cidadã, também é o ofício e sustento dos
profissionais que se dedicam a
ele.
A próxima década será marcada pela continuidade do crescimento de influencers,
bloguers e projetos de jornalismo sem fins lucrativos, e no sentido oposto a
diminuição dos jornais impressos, jornalismo de massa e grandes redações. O
jornalismo do futuro é mais descentralizado, capilarizado, individualizado e
algoritimizado, na sua produção, e no seu consumo.
Com mais redações a fechar do que a abrir, mais jovens diplomados para menos
vagas no mercado de trabalho, como construir um percurso profissional de
relevância e êxito financeiro?

Programa do curso
Dia 18/11 - Aula 1 (4h):
Jornalismo digital
A anatomia do jornalismo para web; a ditadura dos algoritmos; onde
entram as redes sociais, as fake news, os memes e o Whatsapp? (2h)
Em terra de cego quem tem olho é rei
Quais são e como os algoritmos tornaram a busca
desigual e como se posicionar no lado favorecido (2h)

Dia 20/11 - Aula 2 (4h):

pela

audiência

Viralidade
Como produzir e distribuir conteúdos relevantes e com grande potencial
de disseminação para meios digitais e porque isso é importante (2h)
Exercícios práticos sobre escrita para viralidade(2h)
Dia 26/11 - Aula 3 (4h):
SEO
O que é e como surfar no jornalismo geolocalização (noções básicas com
exercícios práticos)
Dia 27/11 - Aula 4 (4h):
SEO + Viralidade
Revisão conjunta de exercícios do dia 2 e 3 (2h)
Jornalismo Financeiramente Independente:
Formas de monetização de audiência e financiamento dos seus projetos e
pautas (2h)
Prática (15h)
Visando fixar o aprendizado e aperfeiçoar a técnica, todos os
participantes serão orientados na produção e distribuição de peças
jornalísticas através do Portal Conexão Lusófona. Inclui técnicas de
utilização do wordpress.
Formador: Diego Graça (Conexões Lusófonas)
Serviço
Inscrições:
Local: L
aboratório de Redação - Caleidoscópio
Dias: 
18,20,26 e 27 de junho de 2019
Horário: 
14h às 18h
Certificação: 
Cumprir 80% das aulas teóricas e 100% das atividades
práticas
Realização: 
Núcleo de Práticas Jornalísticas (Nujor) e Conexão
Lusófonas (Portugal)

