
Os resultados dos debates do 1º Seminário Brasil-
Argentina de Pesquisa e Investigação em Jornalismo 
(Bapijor) serão organizados e transformados em livro. 
O evento discutiu alguns dos desafios do jornalismo in-
vestigativo na América do Sul e contou com a partici-
pação de pesquisadores e jornalistas do mercado bra-
sileiro e argentino.

O livro vai abordar temas como a qualidade da inves-
tigação jornalística, a internet como nova ferramenta 
de apuração, relação das fontes e dos profissionais, a 
prática científica no jornalismo e a repressão contra os 
repórteres que atuam na área. A previsão é que o lança-
mento da obra aconteça até o final deste ano.

“O seminário permitiu dois tipos de aproximação: 
jornalistas e acadêmicos; brasileiros e argentinos. 
Eventos assim já são bastante importantes porque re-
conectam os interesses e permitem que a gente conhe-
ça diversas realidades”, comenta o professor Rogério 
Christofoletti, um dos coordenadores do evento.

O evento - registrado como atividade de extensão do 
Departamento de Jornalismo -  foi realizado pelo Ob-
servatório da Ética Jornalística (objETHOS) e pelo Pro-
grama de Mestrado em Jornalismo da UFSC (Posjor) e 
contou com o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa 
Científica e Tecnológica de Santa Catarina (Fapesc).  

 
Quem não pode comparecer ao Seminário, ainda 

pode conferir a cobertura, em texto e foto, realizada 
pelos alunos da graduação e pós-graduação em Jorna-
lismo,  além da cobertura em tempo real feita através 
do Twitter. Os links você encontra no site do Bapijor 
(1bapijor.webnode.com.br).

Caro leitor,

Esta é a primeira edição do Jornal-Mural do Departa-
mento de Jornalismo da UFSC. Com publicação quinzenal, 
a edição piloto é um dos produtos do Trabalho de Conclu-
são de Curso das acadêmicas Luíza Fregapani e Mariana 
Porto, cuja proposta é a elaboração e implantação de um 
Plano de Comunicação para o Departamento.

Aqui você vai conferir, a cada número,  informações so-
bre as principais atividades realizadas por alunos e profes-
sores do JOR, além de informes administrativos e outras 
notícias de interesse geral como datas de congresso, con-
cursos e eventos da área. Uma das nossas apostas é a seção 
Livre que pretende ser um espaço para a manifestações de 
qualquer natureza: artística, acadêmica, política. Os cola-
boradores podem mandar artigos, crônicas, poemas, char-
ges, cartuns. Para participar, basta entrar em contato com 
os editores e observar as normas de publicação.

O objetivo do Jornal-Mural é tornar mais eficiente a co-
municação e a visibilidade dos projetos desenvolvidos den-
tro do Departamento de Jornalismo, com divulgação peri-
ódica das informações, de forma que todos tenham acesso 
às novidades. Por isso, a sua participação é essencial. Tem 
notícias, mande-nos um email. Se você tem interesse em 
colaborar com o Jornal-Mural, publicando aqui seu texto 
ou projeto, contacte-nos através do dejor@cce.ufsc.br

Para acompanhar as novidades em tempo real e no in-
tervalo entre as edições do JM, acesse o novo site www.
jornalismo.ufsc.br e siga o twitter do Departamento de Jor-
nalismo, @dejorufsc. A nossa meta é mantê-lo sempre bem 
informado.

Boa leitura! Como surgiu a proposta 
de desenvolver uma repor-
tagem sobre este tema? 

Tivemos primeiro a ideia 
de nos inscrevermos para 
o concurso e daí partimos 
para um tema que se encai-
xasse. Se eu não me engano, 
a proposição inicial foi do 
professor Samuel, mas apri-
moramos em várias reuni-
ões de pauta. Até chegar ao 
storyboard final, tivemos vá-
rias discussões em grupo.

Qual foi a equipe que 
participou da reportagem, 
quais foram as funções de 
cada um e como vocês se 
organizaram? 

A equipe teve seis pes-
soas: Thiago Moreno, Joice 
Balboa, Suélen Ramos, In-
grid Fagundes, Milena Lu-
mini e Maíla Diamante. Eu e 
Ingrid ficamos responsáveis 
por escrever a entrada do 
texto, a Milena de escrever 
sobre o funcionamento do 
Ministério Público em ge-
ral, a Joice de fazer os apli-
cativos em Flash, a Maíla de 
falar de casos de escravidão 
no Estado e a Suélen de des-
crever o que o MP faz desde 
a denúncia até o resgate dos 
trabalhadores.

Como foi a apuração e 
quais foram as principais 
dificuldades durante esta 
etapa? 

A apuração não foi mui-
to complicada, na verdade. 
Levamos mais tempo pen-
sando na pauta e em for-
matos para o online do que 
apurando a matéria em si. 
Nossa principal fonte foi o 
Ministério Público e a partir 
dele passamos para outras 
fontes. Tivemos um pouco 
de sorte também, principal-
mente com a professora que 
falou sobre trabalho infantil, 
que descobrimos enquanto 
apurávamos outra pauta.

Quanto tempo levou 
desde os primeiros passos 
até a finalização? 

Acho que um mês, mais 
ou menos. Talvez um pouco 
mais.

Quais eram as expecta-
tivas quando se candida-
taram aos concursos? 

A sugestão foi da Maíla, 
que viu o concurso em algum 
e-mail do grupo do jornalis-
mo. Não tínhamos grandes 
expectativas ao começar a 
pensar na pauta, mas depois 
de ver o resultado final fica-

mos mais confiantes. Mas, 
sinceramente, não esperá-
vamos o primeiro lugar. Eu 
não esperava, pelo menos.

Qual foi a sensação de 
ter conquistado os prê-
mios?

Foi uma felicidade e uma 
massagem no ego, coisa que 
mais agrada jornalista. É 
sempre bom ver seu traba-
lho reconhecido, ainda mais 
em uma área em que a crítica 
é muito mais presente que o 
elogio. Foi uma sensação de 
capacidade, de poder fazer 
e de estar habilitado para o 
mercado de trabalho. E nada 
melhor que sentir isso!

Já têm alguma outra 
competição em mente ou 
uma nova ideia de pauta 
para inscrever em outros 
concursos? 

Com o final do semestre  
e a entrega dos trabalhos fi-
nais, voltamos a pensar em 
produzir reportagens espe-
ciais. Nossa próxima pauta 
tem a ver com agricultura 
familiar, mas não sabemos 
ainda se vamos inscrevê-la 
em algum concurso. Quem 
sabe quando estiver pron-
ta...

VITRINE

Com o Especial Tra-
balho escravo não é 

trabalho, a equipe do 
Cotidiano conquistou 

o primeiro lugar no 
3º Prêmio ESMPU de 

Jornalismo Universitá-
rio e o segundo lugar 
no Concurso Direitos 

Humanos no Brasil, da 
Deutsche Welle (Alema-
nha). Confira abaixo um 

bate-papo com Thiago 
Moreno, aluno da 5ª 

fase e um dos repórteres 
responsáveis.

Equipe do Cotidiano comenta 
produção de reportagem premiada
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Milena, Thiago, Ingrid e Maíla: o entrosamento é o segredo para o sucesso

Professores organizam 
livro a partir de seminário
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É legal ter um cachorro. Há quem 
diga que não gosta, mas eu duvido. 
Melhor ainda é ter um amigo tão pelu-
do quanto. E assim como ter um dog, 
ter um brother peludo pra zoar é qua-
se unanimidade. Uma alternativa ao 
bullying com gordinhos, pois nunca vi 
peludo nenhum reclamar disso. 

“Aaahhhhhh, como que tu sabe se é 
peludo? Anda vendo homem pelado 
então, hein???”

Óbvio que não. Mas não deixa de ser 
um paradoxo. Se é peludo, pode ficar 
pelado? Prefiro não descobrir e deixo 
a cena na imaginação dos mais criati-
vos. Todo mundo tem um amigo pelu-
do, e você está pensando nele pelado 
agora... que bosta.

Mas não. Não sejamos idiotas. Nin-
guém precisa passar por esse trauma. 
É fácil de reconhecer. Os pêlos do sí-
mio não são escondidos pela camiseta. 
Revise seu conceito de peludo: o pelu-
do não consegue esconder os chuma-
ços, nem quer. Afinal, é incômodo usar 
cachecol no verão.

O “Tony Ramos” é um cara que su-

porta piadas, não leva nada muito a 
sério – ele insiste nos pêlos mesmo 
quando os apelidos não param. Ainda 
ri quando ganha cera de depilação no 
amigo secreto. 

O panda deixa um rastro que até dá 
vontade de seguir (var-
rendo) quando ele passa 
uns dias fora. O “ser pe-
ludo” é por vezes muito 
chato, insuportável, mas 
é muito querido. Todo 
mundo gosta dele por 
perto. Não perto demais, como um 
golden retriever cheio de pulgas. 

“Aaahhhh, e esse interesse todo por 
homem peludo?”

Repito, não tem como não reparar. 
E são meus amigos. Um desses até  
responderia a essa pergunta com um 
instantâneo “sua mãe também está 
interessada”. Típica resposta, da mes-
ma cartilha dos baixinhos irritados. O 
velcro-man se acostumou a responder 
rápido, bem útil quando precisamos 
de alguém pra nos defender.

Os peludos não geram nojo pra todo 

mundo, quem faz piada bem sabe. 
Dou o braço a torcer e admito: dos 
que conheço, todos se dão bem com 
as mulheres (talvez um pouco mais 
no inverno). Segundo os ursos, elas 
adoram. “Pêlo é testosterona, mascu-

linidade”, diria o peludo, 
sempre muito original. 
“É verdade”, diria Ney 
Matogrosso.

De onde ele vêm eu 
decidi não pesquisar. 
Nem a origem do homo-

peludus, muito menos dos seus pêlos. 
Dizem que tem um ancestral em co-
mum com o ser humano. Se quiser en-
contrá-lo,  sempre tem bastante gente 
sorrindo em volta, como crianças ao 
redor do filhote de cachorro. Alegra 
o ambiente, é o melhor amigo do ho-
mem. 

*Homenagem aos amigos João Pau-
lo (Jota Pêlos), Johnny Neves (Johnny 
Ramos) e Rafael Paschoal (Panda Pas-
choal).

Homem de Neanderthal

A Associação Atlética Graus 
Bons, do curso de Jornalismo, con-
voca a todos para o JUCS 2011 (Jo-
gos Universitários de Comunicação 
Social), que ocorrerá de 23 a 26 de 
junho em Rio Negro (PR). O even-
to reunirá 14 universidades e terá 
quatro dias de jogos, com festas à 
noite.

Os atletas do curso também par-
ticipam este mês da Copa UFSC. 
Acompanhe as datas e os resulta-
dos pelo nosso perfil no Twitter @
AAGB_UFSC e compareça para tor-
cer pelos times do Jornalismo.

A AAGB tem como um de seus 
objetivos promover a prática es-
portiva e a integração entre os 
estudantes. Qualquer aluno pode 
entrar em contato pelo atleticajo-
rufsc@gmail.com para participar 
da Atlética e frequentar os treinos 
de futsal, vôlei, handebol e basque-
te, além dos ensaios da bateria!
(fonte: AAGB)

A Comunica! inaugurou sua sede, 
localizada na sala 143A, no dia 8 de 
junho. Em maio, a equipe já finali-
zou três projetos, e os membros 
estão trabalhando em outros oito, 
nas áreas de assessoria de comu-
nicação, cobertura de eventos, e 
desenvolvimento de projetos para 
mídia online.

A Comunica! Empresa Júnior de 
Jornalismo conta atualmente com 
16 membros, de quase todas as 
fases do curso, inclusive calouros, 
atuando nas áreas de Marketing, 
Recursos Humanos, Administrati-
vo Financeiro e Consultoria. 

O processo seletivo para novos 
membros será aberto no início de 
agosto e qualquer aluno da gradu-
ação em Jornalismo da UFSC pode 
se candidatar. Fique ligado!

Para conhecer mais a Comunica!, 
entre em contato com os membros 
ou nos siga no @comunicajr.
(fonte: Comunica!)

A Semana do Jornalismo chega à 
décima edição em 2011. Entre 12 
e 16 de setembro, profissionais de 
todo o país virão até a UFSC para 
mesas redondas, palestras, saba-
tinas e debates, abordando temas 
como as novas mídias sociais, 
possibilidades na carreira de jor-
nalista e cobertura de terrorismo 
depois do 11 de setembro. 

Para comemorar os dez anos, 
a organização da Semana prepa-
rou quatro webconferências men-
sais, pelo twitter, com jornalistas 
que já participaram do evento em 
anos anteriores. A primeira foi em 
maio, com o apresentador do CQC 
Marcelo Tas. Mais de 1550 pesso-
as acompanharam a twitcam, co-
locando a hashtag #TasAoVivo em 
quarto lugar nos tópicos mais co-
mentados no twitter brasileiro.
(fonte: organização da Semana do Jor)

Felipe Costa
Aluno da 6ª fase de Jornalismo da UFSC

EVENTOS INTERNOS

Reunião do C.A.
Todas as terças às 12h

Reunião de Departamento
dia 01/07

Reunião do colegiado do 
curso de Jornalismo

dia 08/07

CONGRESSOS E SEMINÁRIOS

ABRAJI
30/06 A 02/07

www.abraji.org.br

I Congresso Mundial de 
Comunicação

Ibero- Americana 
(CONFIBERCOM)

01 a 06/08
www.confibercom.org

Intercom 2011
02 a 06/09

www.portalintercom.org.br

PRÊMIOS E CONCURSOS

UFSC 
Inscrições até 13/06/2011

Taxa: R$ 90,00. 
Provas dia 10/07/2011

www.prdhs.ufsc.br

CASAN
Inscrições até 20/06/2011

Taxa: R$ 90,00
Prova dia 17/07/2011

concursocasan.fepese.org.br 

CIDASC
Inscrições até 15/07/2011

Taxa: R$ 90,00 
Prova dia 07/08/2011

www.cidasc.fepese.org.br

Prêmio de Jornalismo 
Unimed

Inscrições até 01/07
premiodejornalismo.com.br

AAGB

AGENDACRÔNICA

RAPIDINHAS

“Pêlo é 
testosterona, 

masculinidade”


