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RESUMO

A vivência jornalística desde a formação acadêmica permite ao futuro profissional torna-se mais crítico diante do fazer jornalístico, além de contribuir para que o estudante adquira

uma formação acadêmica sólida e bem fundamentada. Por isso, o eixo de Prática Laboratorial do Projeto Pedagógico do curso de bacharelado em Jornalismo – 2015 objetiva

promover conhecimentos e desenvolver habilidades relacionadas à profissão. Entre as ações previstas, está a criação da agência de notícias, que tem como fundamento a

integração entre fundamentação teórica e vivência jornalística. As atividades foram iniciadas em 2016 e o projeto de extensão que a originou - “Multimídia: a agência de notícias

na promoção de experiências jornalísticas” – foi aprovado e registrado no Programa Interno de Incentivo a Pesquisa e Extensão (Proinpe). Os objetivos do projeto são: propiciar

aos estudantes de Jornalismo a vivência de práticas multimídias na produção de conteúdo jornalístico para múltiplas plataformas, promover um ambiente de experimentação que

permita à formação acadêmica-profissional ser fundamentada pelo pensar e agir críticos e, também, incentivar e orientar os discentes na produção de conteúdo jornalístico local e

regional considerando o narrador e o fazer profissional na convergência de mídias. Durante as ações realizadas, o problema de pesquisa discutido gira em torno da seguinte

questão: de que maneira a prática jornalística, na convergência de mídias, elabora narrativas? Assim, para vivenciar a construção dessas respostas, a metodologia do projeto

integra a reflexão teórica e a experiência prática relacionada à produção de conteúdos para o site e para o programa de webTV da agência. As linhas teóricas que costuram as

vivências na Multimídia observam o conceito de narrativa discutido por Walter Benjamin (1987), as proposições sobre o planejamento da notícia e a edição jornalística tratados

por Luiz Costa Pereira Júnior (2006), as observações sobre composição visual de Allen Hurbult (1999) e as reflexões sobre o fazer jornalístico para web promovidas por João

Canavilhas (2014). Quanto à prática, as atividades da agência englobam reunião de pauta, apuração e pesquisa, reportagem e fotografia/filmagem, redação e edição, editoração

eletrônica/edição audiovisual e discussão sobre cada trabalho produzido. Para a produção acadêmica, o projeto é relevante porque, além de permitir a reflexão teórica sobre tema

presente no dia a dia da profissão, constrói, por meio da prática laboratorial, conhecimentos e vivências que solidificam as aprendizagens, contribuindo também para a produção

crítica sobre o fazer jornalístico na convergência de mídias. Enquanto ambiente de reflexão e experimentação profissional, o projeto já promoveu a construção do site de notícias

da agência (www.multimidiauemg.wixsite.com/multimidia) e elaborou o programa de WebTV “Entre Vistas”, além de ter possibilitado aos estudantes a vivência de coberturas

jornalísticas de eventos de grande porte, tanto internos, como a Semana de Cultura que aconteceu na UEMG – unidade Divinópolis no encerramento do primeiro semestre,

quanto da Festa Literária de Divinópolis (FLID), realizada em agosto no Teatro Municipal Usina Gravatá. Até o momento, as ações têm contribuído para a formação de um

profissional capaz de atuar nos mais diversos meios comunicacionais, inclusive, exportando conteúdo para outros canais (na cobertura da FLID, os alunos participantes enviaram

conteúdo em tempo real para um site que fez parceria com o projeto para a cobertura do evento). Como resultados do projeto, há ainda o enriquecimento do currículo dos

estudantes, a disponibilização de um espaço para o cumprimento de atividades complementares previstas no Projeto Pedagógico do curso de Jornalismo e a percepção sobre

como ser narrador na convergência de mídias. Nesse ambiente proposto pela Agência de Notícias Multimídia, o estudante tem tecido diferenças significativas na sua formação,

pois vivencia um espaço profissional real envolto de todas as implicações relacionadas ao fazer jornalístico, desde a pauta até a veiculação, por meio da interação entre prática e

conhecimento.
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