
 

 

EDITAL Nº 078/2016 

 

Processo Seletivo Docente – Graduação 

 

Convocação para submissão à Banca Avaliadora 

 

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Católica de Santos torna pública a convocação para a 
submissão à Banca Avaliadora as inscrições Deferidas cf. os termos do Edital nº 076/2016, datado de 2 de 
agosto de 2016, para provimento de vagas de docentes, no Centro e Áreas do Conhecimento a seguir 
descritos, e indicados dia e horário:  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
Área do Conhecimento: Comunicação Social 

 
Subárea: Jornalismo Digital  

 

Ementa: Mídias Digitais – inserção dos indivíduos e das organizações nas redes globais de comunicação, 
segundo a visão crítica do significado da informação na era digital e do sentido das tecnologias e da 
cibercultura na sociedade contemporânea. Ambientes comunicacionais e o desenvolvimento de jornalismo 
digital 

Projeto de Jornalismo Online - Desenvolvimento de técnicas jornalísticas a partir da comunicação on-line, 
com a aplicação da linguagem específica da Internet e utilização de recursos multimídia. Webjornalismo. 
Jornalismo para os meios digitais, com a produção de matérias multimídia, valendo-se das habilidades de 
planejamento e execução de Projetos Jornalísticos de Vídeo, Foto e Infografia para a web. 

Conteúdo: a) apresentação de um Plano de Aula baseado na ementa da Subárea descrita; b) 
desenvolvimento da respectiva aula proposta, no tempo mínimo de 30 minutos e máximo 40 minutos; c) 
arguição pela banca. 
 
LOCAL: Av. Conselheiro Nébias, 300 – Campus Dom Idílio José Soares 
Observação: os candidatos deverão se apresentar no local com dez minutos de antecedência. 

 

BANCA HORA SALA DOCENTE RG 

05/08/2016 8h30 124 DOUGLAS DE ARAÚJO TEIXEIRA 43.549.738-8 
SSP/SP 

 
05/08/2016 

 
9h30 

 
124 

LIDIANE DO NASCIMENTO DINIZ FERNANDES 
SANTOS DE SOUZA 

 
23.834.558-0 

SSP/SP 

 
Subárea: Televisão 

Ementa: Telejornalismo - Redação e edição de textos para telejornais e vídeo (documentários, 
institucionais, treinamento). A pauta, a produção, a reportagem e a edição de som e imagem. Práticas 
televisivas e rotinas de grandes coberturas. Boletins fechados, standups, notas cobertas, peladas, notas pé, 
lapada, escalada. Roteiros de telejornais. Técnicas envolvendo movimentação de câmera e novas 
tecnologias. 
 
Projeto de Telejornalismo: desenvolver a linguagem da TV a partir da prática gradual, do mais simples para 
o mais complexo. Boletim fechado e o telejornal 
 
Conteúdo: a) apresentação de um Plano de Aula baseado na ementa da Subárea descrita; b) 
desenvolvimento da respectiva aula proposta, no tempo mínimo de 30 minutos e máximo 40 minutos; c) 
Arguição pela Banca Avaliadora – Parte I. Editar reportagem com material fornecido – Parte II. 



 

 

 
LOCAL: Av. Conselheiro Nébias, 300 – Campus Dom Idílio José Soares 
Observação: os candidatos deverão se apresentar no local com dez minutos de antecedência. 
 

 

BANCA HORA SALA DOCENTE RG 

 
 
 

05/08/2016 

10h30 
 

124 
Parte I 

 
 

VALÉRIA VARGAS DA SILVA 

 
 

16.138.028 - SP 14h Laboratório de 
Pós-Produção 

Prédio dos 
Laboratórios 

Parte II 

 
 
 

05/08/2016 

11h30 
 

124 
Parte I 

 
 

CLAUDIA RODRIGUEZ DOMINGUES 

 
 

24.957.774-4 - SP 14H  Laboratório de 
Pós-Produção 

Prédio dos 
Laboratórios 

Parte II 

 

 

Santos, 3 de agosto de 2016 
 
 

Profª. Me. Roseane Marques da Graça Lopes 
Pró-Reitora de Graduação 

 

.  


