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Da redação à gestão

E

m 18 anos, o curso de Jornalismo da Universidade de
Fortaleza (Unifor) tem muita
história para contar. Este segundo
semestre de 2018 será de comemorações, mas também de reflexões
sobre a formação do profissional jornalista e sobre o mercado de trabalho, em um momento em que as fake
news infestam as redes sociais e o
mundo real.
O curso, implantado no segundo
semestre de 2000, teve seu primeiro
projeto pedagógico concebido em
1999 por três professoras: Gabriela
Reinaldo, Olga Bailey e Kalu Chaves.
Atualmente, apenas a última permanece como docente da Universidade.
Até 2015, o curso voltou-se prioritariamente para a produção de jorna-
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lismo impresso, assim como para a
formação de profissionais que iriam
trabalhar em redações de rádio e TV.
No entanto, o curso precisou adaptar-se ao novo mundo conectado e
às novas exigências do mercado. Por
isso, no primeiro semestre de 2016
foi implantada uma nova matriz curricular voltada, principalmente, para as
plataformas digitais e para a gestão
de comunicação. “É um dos primeiros cursos com ensino de jornalismo
em gestão, além de ser um dos primeiros cursos a trabalhar completamente com as formas digitais”, afirma o coordenador, Wagner Borges.
Dessa forma, os estudantes não são
preparados somente para trabalhar
nas empresas, mas também para
criar seu próprio empreendimento.
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“Cabe ao assessor, em “Eu acho que o grande
parceria com o marketing desaﬁo é se manter no
e a publicidade,
mercado e estar sempre
equilibrar as ações e
se atualizando com
desenvolver estratégias as novas tecnologias
rápidas e eﬁcazes.”
e mídias.”
Manoel Cruz
29, assessor de imprensa

Waleska Santiago
29, fotojornalista

“O repórter hoje não
é mais só repórter. Ele
não é mais repórter só
de televisão. É de tudo.
Hoje, tem que estar
preparado para tudo.”
João Pedro Ribeiro
24, repórter da TV Verdes Mares

De estudantes a mestras

Mariana Fontenele

Sem a pretensão de se
tornar professora, Mariana
Fontenele cursou Jornalismo da Unifor, em 2006.
O apreço pela leitura foi
fundamental na hora de
escolher o curso. Antes de
ingressar na docência, atuou
em redações. “Se alguém
me dissesse que eu ia ser
professora, jamais ia pensar
nessa possibilidade. Hoje, eu
me identiﬁco muito”, declara.

Janayde de Castro

Em 2003, Janayde de
Castro ingressou no Jornalismo. Desde o colégio,
Janayde teve contato com
a área da comunicação,
produzindo o jornal do grêmio estudantil. Ao concluir
a graduação, entrou no
mestrado e já acreditava
na docência como uma
opção. “Eu já sabia que
esse era um caminho
que eu queria”, lembra.

Alessandra Oliveira

Aluna da primeira turma de
Jornalismo da Unifor, hoje é
professora e coordenadora do
curso de Publicidade e Propaganda. Desde a adolescência,
teve contato com a produção
de jornais na escola e sabia
que queria seguir a área da
comunicação. Durante a graduação, teve vários professores como referência. “Eu me
tornei professora por causa
desses professores”, admite.
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Aberto de terça a sexta das 10h às 20h Sábado e domingo das 14h às 19h
Informações: 3477.3319 / www.unifor.br
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