Pós Graduação em Jornalismo Investigativo
Público - alvo
O curso foi desenvolvido para profissionais interessados em aprofundar seus
conhecimentos em técnicas de reportagem e investigação jornalística, em
especial para aqueles atuantes na área ou com experiência em redação e
veículos de imprensa.

Objetivo do Curso
O curso de Pós-graduação em Jornalismo Investigativo ESPM Rio / Abraji tem
como objetivo aprimorar as habilidades dos profissionais interessados em
apurações de matérias investigativas. O programa foi desenvolvido aliando a
reconhecida competência da Associação Brasileira de Jornalismo investigativo
(Abraji) em treinamentos e técnicas de reportagem com a expertise e
metodologia acadêmica da ESPM Rio.
Durante o percurso, os alunos serão levados a compreender o mercado
jornalístico, conhecer as principais ferramentas e tecnologias utilizadas em
apurações complexas e terão contato com profissionais renomados do meio.
Ao final, os alunos estarão aptos a trabalhar nas redações mais exigentes e
desenvolver reportagens embasadas nas melhores práticas do jornalismo
investigativo.

Carga horária e duração
• O curso tem carga horária de 360 horas/aula.
• Duração: 18 meses
• Aulas: aos sábados, com encontros de seis ou oito horas. Para permitir
participação de profissionais de outras localidades ou daqueles que estão
atuando em redações, os encontros acontecerão, na medida do possível, duas
vezes ao mês.

Processo Seletivo
• Inscrição no site até 15/3/14
• A inscrição tem o custo de R$90,00 (noventa reais)
• Analise curricular e entrevista com o coordenador da área
• A entrevista será agendada pela ESPM, na qual o candidato deverá trazer:
currículo profissional.
Obs: Não será devolvido o valor da taxa de inscrição em caso de desistência ou não
aprovação do candidato no processo seletivo.
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Período de Matrícula
Matrícula até 24/3/14
Horário: 7h30 às 20h30

Documentos necessários
(Original + uma cópia ou Cópia autenticada)
RG e CPF
Comprovante de Residência
Diploma da Graduação (Caso não tenha o diploma, o candidato poderá
apresentar a declaração de conclusão de curso superior). Esse documento é
provisório, devendo ser substituído pelo documento original para obtenção do
certificado de conclusão de curso.
No caso de diplomas

internacionais,

são necessárias

sua tradução

juramentada, consularização pelo Brasil no país de origem e revalidação, de
acordo com a Resolução nº8, de 04/10/2007, do CNE – Conselho Nacional de
Educação, disponível em http://portal.mec.gov.br/.

Início das aulas
 Aula inaugural prevista para o início de abril de 2014.
 12 de abril de 2014.
 Local: ESPM Rua do Rosário, 111 – Centro – Rio de Janeiro

Investimento
Valor do curso - R$ 16.618,00
À vista com desconto – R$ 14.950,00
Associados da Abraji –10%

Planos de Parcelamento:
• 12 meses: entrada de R$965,00+ 11 de R$ 1.423,00
• 18 meses: entrada de R$965,00+ 17 de R$ 995,00
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- 24 meses: entrada de R$ 965,00 + 23 de R$ 793,00

OBS: Matrículas realizadas até 14/2/14 terão desconto de 50% no valor da
entrada nos planos parcelados e de 5% no valor à vista. Os alunos
matriculados até 24/2/14 terão direito de participar gratuitamente de dois
workshops temáticos promovidos pela ESPM.

Observação
1- O Pagamento da primeira parcela será feito por meio de boleto bancário,
enviado para o e-mail do aluno após a entrega da documentação e
assinatura do contrato;
2-

As próximas parcelas também serão pagas por boleto bancário com
vencimento no dia 8 de cada mês. Essas serão enviadas pelos correios;

3- Para os alunos interessados em linha de crédito com a Caixa Econômica
poderá fazer o contato abaixo.
Agência: 4839 - Quitanda
Rua da Quitanda 56, loja A – Centro
E-mail: Ag4839@caixa.gov.br

Certificado de Especialização
A ESPM Rio fornecerá, ao final do curso, certificado de pós-graduação “Lato
Sensu”, em nível de Especialização, ao aluno que atender aos critérios de
aprovação estabelecidos no regulamento do curso.

Resolução do MEC:
Os cursos de Pós-Graduação “Lato Sensu” atendem às exigências da
Resolução do CNE/CES nº 1 de 8 de junho de 2007.Publicada no D.O.U. em
08 de junho de 2007.
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Estrutura do Curso
Disciplinas
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Carga
Horária

Ambiente Jornalístico

15

Fundamentos e métodos de reportagem investigativa

15

Ética Jornalística

15

Sistemas de Informação

15

RAC - Excel e bases online

15

Jornalismo de dados e Dataviz

15

Análise e investigação de documentos públicos

30

Projeto de Conclusão

15

Estatística

15

Reportagem multiplataforma

15

Cobertura de Política Brasileira

30

Cobertura de Política internacional

30

Finanças

15

Cobertura do mercado corporativo

30

Cobertura Esportiva

30

Cobertura Ambiental /Sustentabilidade

15

Crime Organizado

15

Medidas de proteção para jornalistas em coberturas
de conflito armado

15

Projeto de Conclusão Aplicado – PCA-2

15

TOTAL GERAL

360

4

11
11 4

Apresentação das Disciplinas
Ambiente Jornalístico
Visão global do ambiente econômico, político e tecnológico das organizações
jornalísticas contemporâneas. O comportamento do novo leitor. Velocidade na
produção e consumo de informações. As novas formas de mídia. Desafios
para o desenvolvimento da prática jornalística. Contextualização do
Jornalismo Investigativo. Novas oportunidades de mercado. Ferramentas
atuais de apuração.

Fundamentos e métodos de reportagem investigativa
Princípios de apuração jornalística. Panorama das ferramentas de apuração,
organização e ordenamento de informação. O papel da pesquisa na
reportagem. Técnicas avançadas de entrevista. A busca por fontes
alternativas de informação.

Ética Jornalística
Definição de ética. Distinção entre Ética e Moral. Éticas deontológicas e
teleológicas. A ética aplicada à prática jornalística. Tratamento de
informações: verdade e edição. O poder da informação e o interesse público.

Sistemas de Informação
Estrutura básica de computadores e arquitetura de rede. Sistemas
operacionais. Visão geral de linguagens de programação. Introdução a Banco
de Dados. Introdução à organização e tratamento da informação.

RAC - Excel e bases online
Conceitos e história do RAC. Apresentação de ferramentas avançadas de
busca na internet. Utilização de planilhas eletrônicas e bancos de dados para
apuração de matérias.

Jornalismo de dados e Dataviz
Uso avançado de planilha eletrônica aplicado ao jornalismo (cálculo de taxas,
classificação e filtragem de dados, automação de planilhas, funções
avançadas, tabela dinâmica). Desenvolvimento de banco de dados usando
aplicativos gratuitos. Aplicações, arquitetura da informação, formulários,
conceito de variável e entradas. Elaboração de relatórios. Introdução ao uso
de ferramentas georreferenciamento (GIS) e mapas temáticos aplicados ao
jornalismo.
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Análise e investigação de documentos públicos
Identificação de fontes de informações públicas. Utilização da Lei de Acesso à
informação em reportagens. Obtenção e uso de documentos públicos em
matérias jornalísticas.

Estatística
Uso de métodos quantitativos no trabalho de reportagem. Estatística e notícia.
Números em fontes de informação. Estatística descritiva. Conjuntos e
probabilidades. Variáveis aleatórias. Distribuições de probabilidade.
Distribuições especiais de probabilidade. Teoria da amostragem. Teoria da
estimação. Testes de hipóteses.

Reportagem multiplataforma
Formas de produção e edição de notícias considerando as diferentes
plataformas tecnológicas atuais. Diferentes tempos de produção. Adaptação
de linguagens. Formação da opinião pública em ambientes digitais.

Cobertura de Política Brasileira
Compreensão do ambiente político nacional. Diferenças entre esferas de
poder. Relação entre jornalismo e política. Relacionamento com fontes.
Especificidades da cobertura política municipal, regional e nacional.

Cobertura de Política internacional
Apresentação das principais questões internacionais. Conflitos regionais.
Panorama político-econômico dos principais blocos. Composição e influência
dos órgãos políticos internacionais. Politica externa brasileira. Principais
órgãos noticiosos internacionais.

Finanças
Noções de administração financeira e do mercado monetário. Finanças como
linguagem de valor em negócios. Formação de uma sociedade, tipos de
empresas e responsabilidade dos sócios. Conceitos básicos de contabilidade
financeira e demonstrativos financeiros. Apresentação dos conceitos básicos
de matemática financeira. Juros simples e compostos; noções de risco e
retorno; séries uniformes e sistemas de amortização.
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Cobertura do mercado corporativo
Compreensão do papel das empresas no ambiente econômico-social. A
cobertura de economia. Princípios de Comunicação Corporativa. O papel do
assessor de imprensa. Estratégias de relacionamento entre empresas e
jornalistas. Relacionamento com fontes corporativas.

Cobertura Esportiva
História do Jornalismo esportivo. Relação entre sociedade e esporte. Relação
com fontes. Compreensão do mercado internacional de esporte. Cobertura de
eventos esportivos. Apresentação do cenário político-econômico associado às
instituições esportivas. Desafios na cobertura dos grandes eventos.

Cobertura Ambiental /Sustentabilidade
Desafios do desenvolvimento econômico atual. Princípios de sustentabilidade.
A visão das empresas, instituições públicas e academia sobre a
sustentabilidade. Apresentação de temas recorrentes na cobertura de
sustentabilidade, como utilização de recursos hídricos, aquecimento global,
transgênicos, gestão de resíduos e desenvolvimento sustentável.

Cobertura de Crime Organizado
Panorama do crime organizado no Brasil. Facções criminosas, modelos e
estruturas. Relação entre crime, política e justiça. Organizações criminosas
internacionais. Novas organizações criminosas.

Medidas de proteção para jornalistas em coberturas de
conflito armado
Riscos de coberturas jornalísticas em locais de conflito. Deslocamento e
infraestrutura para reportagens em zonas de guerra. Recursos de proteção
individual. Treinamento de primeiros socorros. Normas de direito internacional
sobre proteção ao jornalista e ao direito de reportar. Liberdade de imprensa no
mundo.

Projeto de Conclusão Aplicado – PCA
Orientação para projeto jornalístico que integra as ferramentas e metodologias
de investigação apresentadas ao longo do curso. Aplicação dos referenciais
conceituais, metodológicos e instrumentais aprendidos. O projeto se desdobra
em duas disciplinas de orientação. A primeira disciplina, PCA-1, aborda a
definição de tema, pré-produção e preparação da reportagem, e a segunda,
PCA-2, se dedica ao desenvolvimento, apuração e finalização do
projeto.
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Coordenador – Leonardo Mancini
Chefe do Departamento de Jornalismo da ESPM Rio
Mestre em Inteligência Competitiva pela Sciences-Po Paris
Professor de Comunicação Corporativa, Gestão de Crises
e Planejamento de Comunicação dos cursos de graduação
em Jornalismo, Publicidade e Administração.

Link Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K42
07225T1

Coordenador pela Abraji – Angelina Nunes
Diretora da Associação Brasileira de Jornalismo
Investigativo (Abraji),
Editora-assistente da editoria Rio do O Globo e coordena o
grupo de administração pública do jornal.
Coordenadora de equipes especializadas em jornalismo
investigativo.
Vencedora de prêmios internacionais como Rey de
España, IPYS, SIP e nacionais como Esso, Embratel,
Vladimir Herzog e CNH, da qual foi presidente no biênio
2008-2009.
Membro do International Consortium of Investigative
Journalists (ICIJ).
Link Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=
K4906134J6

Informações
E-mail: cursos@espm.br
Central de Informações: (21) 2216-2002
Máximo de alunos por classe: 38
Mínimo de alunos por classe: 15
A ESPM reserva-se o direito de não abrir turmas com menos de
15 alunos.
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