Objectivos da Licenciatura de Jornalismo
O 1º ciclo em Jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social visa
proporcionar competências que preparem o estudante para o desempenho das
tarefas atribuídas ao jornalista generalista, que consistem, essencialmente, “em
recolher, relatar e comentar as notícias e as informações relativas a
acontecimentos de actualidade” (OIT - Organização Internacional do Trabalho)
com vista à sua difusão na imprensa, rádio, televisão ou em suportes digitais.
O desenvolvimento de novas linguagens e o surgimento de novas tecnologias e de
novos média determinaram a diversificação e amplitude da actividade profissional
dos jornalistas, alargando o leque de competências exigíveis:
a) Competências Comunicacionais – saber interpretar, avaliar e apresentar
informação em diferentes contextos comunicacionais, tendo em vista públicos
constituídos tanto por especialistas como por não especialistas;
b) Competências Culturais – adquirir um conhecimento alargado do ponto
de vista cultural e científico para o desenvolvimento de competências cognitivas
que permitam a interpretação e a análise crítica do mundo c o n t e m p o r â n e o ,
partindo, em especial, de quadros de referência provenientes dos domínios das
Ciências Sociais e Humanas e das Ciências da Comunicação;
c) Competências Tecnológicas – desenvolver capacidades ao nível das
novas tecnologias da informação e comunicação associadas ao trabalho
jornalístico nas suas diferentes modalidades (imprensa, rádio, televisão e digital),
de forma a potenciar a sua integração nas empresas jornalísticas;
d) Competências Profissionais – dominar as formas de expressão e os
géneros discursivos específicos das diferentes modalidades da produção
jornalística; dominar as técnicas de pesquisa próprias do exercício do jornalismo;
saber problematizar as implicações éticas, deontológicas e sociais inerentes à
actividade jornalística;
e) Competências de Aprendizagem e Autonomia – adquirir e desenvolver
capacidades de reflexão e de aprendizagem, que permitam uma progressão
contínua ao longo da vida.
Em consequência, a elaboração da estrutura curricular associa num plano
integrado o estudo dos fundamentos da comunicação e do jornalismo,
conhecimentos estruturantes das Ciências Sociais e Humanas e uma formação
nas diferentes modalidades práticas do jornalismo ao nível das suas linguagens e
técnicas específicas, dando aos alunos a possibilidade de escolherem vários
percursos opcionais de acordo com as suas vocações e perspectivas profissionais.
Na sequência dos princípios orientadores do Processo de Bolonha, em que a
formação visando a empregabilidade assume lugar de destaque, este 1º ciclo de
formação em Jornalismo detém um carácter profissionalizante, assegurando aos
alunos a aquisição de competências e conhecimentos necessários ao exercício de
actividades concretas que se coadunam com os diferentes perfis profissionais no
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âmbito do jornalismo de imprensa, do jornalismo de agência, do jornalismo
radiofónico, do jornalismo televisivo, do jornalismo digital ou no desempenho de
outras actividades que tenham como núcleo central a difusão pública de conteúdos
informativos.
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