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RESUMO

A Agência de Notícias Multimídia do curso de Jornalismo da UEMG Divinópolis disponibiliza um espaço para o cumprimento de atividades complementares previstas no Projeto

Pedagógico do curso e produz conteúdos que contribuem com questões de interesse público. O projeto, cujas atividades são realizadas nas dependências da instituição, é um

ambiente que integra ensino, pesquisa e extensão, pois promove a experimentação e a vivência de práticas jornalísticas fundamentada na criticidade, na reflexão teórica e na

criatividade. Para isso, há a produção de conteúdo local e regional de maneira analítica e crítica, por meio da interação entre texto, imagens e som, considerando o ambiente

digital das produções: o site da Multimídia e o programa de WebTV Entre Vistas, que o integra e é transmitido online. 

As reportagens são produzidas tanto dentro quanto fora da instituição acadêmica e buscam promover um diálogo sobre as questões de interesse público que reflitam sobre

questões socioculturais e com a melhoria da qualidade de vida da comunidade, que participa das ações propondo pautas e discutindo as temáticas das reportagens por meio das

redes sociais. 

As distintas linguagens, próprias do site e da TV, são utilizadas para trabalhar a informação dentro das potencialidades que cada meio possibilita. Assim, os conteúdos

jornalísticos produzidos para o site da Multimídia e para o programa Entre Vistas estabelecem interligação entre si e se complementam, trabalhando a informação de uma maneira

mais integrada. A discussão teórico-reflexiva conta com autores como Walter Benjamin sobre a narrativa, Nelson Traquina sobre jornalismo e a produção de notícias, Allen

Hurbult sobre comunicação visual e João Canavilhas sobre o fazer jornalístico na web. Com isso, os estudantes têm construído conhecimentos e vivências que fundamentem

tanto a reflexão sobre o jornalismo e suas possibilidades, quanto práticas que os diferenciem positivamente no mercado de trabalho.

Projeto 1


