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RESUMO

O jornalismo passa por grandes transformações ao longo dos séculos. Estas mudanças não se limitam apenas à forma de se produzir a notícia, seu conteúdo e os tipos de

abordagens, como também aos efeitos do avanço tecnológico.

O cenário de convergência de que nos fala JENKINS (2009), propulsor de um processo de integração vertical dos meios de comunicação - impressos, TV, internet, telefonia

celular -, tem sido contemporâneo tanto da relativização das outrora rígidas fronteiras entre jornalismo, entretenimento e telenarrativas quanto da disseminação do acesso a novas

formas de produção tecnológica entre sujeitos das mais variadas classes, etnias e gêneros.

Nesse contexto, é importante ressaltar e discutir os desafios do jornalismo e, particularmente, do ciberjornalismo no que diz respeito a sua inserção, disponibilização, circulação e

lucratividade, bem como dos efeitos sociais do processo de interação com o público que propicia.

O Projeto de Extensão aqui apresentado tem como horizonte tal cenário, renovado pelo maior grau de atomização e velocidade proporcionado pelas tecnologias móveis -

celulares e tablets, entre outras. Visa oferecer capacitação teórica e operacional para a produção de jornalismo móvel de baixo custo, caracterizado pela agilidade de apuração,

pela mobilidade conjuminada à possibilidade de transmissão "em tempo real" (via streaming) e pela produção colaborativa por múltiplos agentes comunicacionais integrados.,

Será desenvolvido na Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade de Frutal, e tem como público prioritário estudantes do Curso de Comunicação Social – Publicidade e

Propaganda e Jornalismo, além dos alunos dos demais cursos e egressos que tiverem interesse ou necessidade de aprimorarem seus conhecimentos na área do jornalismo e

ciberjornalismo.
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