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PLANO DE ENSINO 
 

Curso: Comunicação Social - Jornalismo 

Turno: Noturno 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

2015 

Unidade curricular 

Empreendedorismo em Comunicação e em Jornalismo 

Departamento 

DCOMS 

Período 

6º período 

Carga Horária 
Ano/Semestre 

2021/1 
Teórica 

36 

Prática 

36 

Total 

72 

Natureza 

Obrigatória 

Habilitação / Modalidade 

Bacharelado 

Pré-requisito 

Não tem 

Co-requisito 

Não tem 

EMENTA 
A disciplina apresenta o cenário contemporâneo, no qual as empresas de comunicação 

demandam, cada vez mais, jovens empreendedores em formação multidisciplinar: 

profissionais com capacidade de análise e responsabilidade para a tomada de decisões. O 

aluno desenvolve conhecimentos, hábitos de trabalho e habilidades analíticas necessárias 

para tarefas de empreendedorismo, bem como, compreender os desafios gerados pelo novo 

contexto social e comunicacional. 

OBJETIVOS 
Geral:  

- Oferecer embasamento teórico e prático sobre gestão e estratégia, possibilitando o exercício 

do empreendedorismo em Comunicação e Jornalismo. 

 

Específicos: 

- Discutir o papel do jornalista/comunicador diante da sociedade contemporânea e seus novos 

desafios 

- Apresentar, debater e praticar a visão sistêmica e integrada em gestão, analisando e 

propondo produtos e/ou serviços empreendedores na área de Comunicação e Jornalismo 

- Analisar e aplicar a estratégia organizacional por meio do modelo de negócios Canvas 

- Apresentar formas de regulamentar as relações de trabalho (PJ, MEI e CTPS), suas 

vantagens e desvantagens 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
- Empreendedorismo: conceito, visão crítica e novos modelos de trabalho 

- O mercado de mídia nacional na sociedade contemporânea 

- A convergência midiática e inovações em produtos midiáticos  

- Empresas de comunicação e produtos informativos 
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- Estratégia em novos negócios e produtos da área de Comunicação e Jornalismo 

- Modelos de financiamento coletivo na sociedade em rede 

- Empresas, autônomos, freelancers e microempreendedores. 

- A ambiente corporativo: estrutura organizacional, gestão e processos 

- O Plano de Negócios e o modelo Canvas 

METODOLOGIA  
- Aulas expositivas que estimulem a discussão, a participação e o pensamento crítico dos 

alunos quanto aos novos desafios da profissão e o empreendedorismo  

- Leitura de textos sobre o assunto e discussão em sala 

- Conversa com pesquisador sobre empreendedorismo em comunicação ou jornalista que 

seja empreendedor, para que os alunos tirem suas dúvidas e conheçam um pouco mais 

sobre a atividade na prática, seus desafios e benefícios 

- Como trabalho final, os alunos apresentarão um Canvas com a ideia de um negócio ou 

atividade jornalística 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Nota 1/A1 (2 pontos) – Fórum de discussão 1 (INDIVIDUAL) 
Nota 2/A2 (2 pontos) – Fórum de discussão 2 (INDIVIDUAL) 
Nota 3/A3 (3 pontos) – Reportagem (2 páginas – texto; 5 minutos – podcast) sobre o 
empreendedorismo em comunicação e jornalismo, a partir das discussões e entrevista com 
pesquisador ou jornalista empreendedor em sala de aula (INDIVIDUAL OU EM GRUPO DE 
ATÉ 3 PESSOAS) 
Nota 4/A4 (4 pontos) – Elaboração, apresentação e entrega do modelo de negócios Canvas 
(INDIVIDUAL OU EM GRUPO DE ATÉ 3 PESSOAS) 
 
Média mínima para aprovação 6,0. Frequência mínima de 75% - até 9 faltas. 

CRONOGRAMA 

Aula 1 síncrona (quinta-feira, 19h, 28/01/2021) – Apresentação da disciplina, da 
professora e dos alunos. Combinar prazos, datas e trabalhos a serem desenvolvidos durante 
o curso. O que é empreendedorismo: tipos, conceitos e desafios.  

 

Aula 2 síncrona (quinta-feira, 19h, 04/02/2021) – Participação de jornalista 
empreendedor/freelancer. Momento de conversa entre os alunos e um profissional da área, 
para compartilhar ideias e trocar experiências. 

 

Aula 3 assíncrona (quinta-feira, 19h, 11/02/2021) – Leitura do texto “O jornalista 
empreendedor: uma reflexão inicial sobre jornalismo, flexibilização do trabalho e os sentidos 
do empreendedorismo no campo profissional”.  

 

Aula 4 síncrona (quinta-feira, 19h, 18/02/2021) – Discussão do texto via Fórum (NOTA 1) 

 

Aula 5 assíncrona (quinta-feira, 19h, 25/02/2021) – Participação Fórum (NOTA 2) 
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Aula 6 síncrona (quinta-feira, 19h, 04/03/2021) – Apresentação do Plano de Negócio e 
modelo Canvas. O que é, para que serve, como auxilia o empreendedor na elaboração do 
seu negócio e busca por financiamento. 

 

Aula 7 assíncrona (quinta-feira, 19h, 11/03/2021) – Elaboração do Plano de Negócio – 
Canvas. 

 

Aula 8 síncrona (quinta-feira, 19h, 18/03/2021) – Empresas, autônomos, freelancers e 
microempreendedores: as formas de regulamentar as relações de trabalho (PJ, MEI e 
CTPS), suas vantagens e desvantagens. 

 

Aula 9 assíncrona (quinta-feira, 19h, 25/03/2021) – Elaboração do Plano de Negócio - 
Canvas 

 

Aula 10 síncrona (quinta-feira, 19h, 01/04/2021) – O novo panorama do profissional de 
comunicação frente à sociedade midiatizada. Projetos e financiamentos em Comunicação. 

 

Aula 11 assíncrona (quinta-feira, 19h, 08/04/2021) – Reportagem escrita ou podcast a 
partir da conversa com pesquisador ou jornalista empreendedor e os assuntos dicutidos em 
aula (NOTA 3) 

 
Aula 12 síncrona (quinta-feira, 19h, 15/04/2021) – Apresentação dos modelos Canvas 
desenvolvidos pela turma (NOTA 4). Balanço da disciplina.  

 

Obs: Nos horários das aulas assíncronas a professora estará disponível para atendimento 

online 
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REFERÊNCIA ONLINE 
O que é Canvas e como estruturar seu modelo de negócio - https://rockcontent.com/br/blog/canvas/ 
 
Rock Content – http://rockcontent.com 
 
SEBRAE – http://www.sebrae.com.br 
 
Seu novo Plano de Negócios – SEBRAE - 
https://pnbox.sebraemg.com.br/?gclid=CjwKCAiAnvj9BRA4EiwAuUMDfwRwsIIJ0Gso-
CkAuprR2xo2qHJVwNNGSO2QNCcgd7gtWsDeU9Q3YxoCWBMQAvD_BwE 
 
Tudo o que você precisa saber para criar seu plano de negócio – SEBRAE - 
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-elaborar-um-plano-de-
negocio,37d2438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD 
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