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Introdução: O Webjornal Mundo Digital é um projeto desenvolvido voluntariamente pelos alunos
do curso de Jornalismo da FAAC/UNESP, sob a coordenação do Prof. Dr. Mauro de Souza
Ventura, do Departamento de Comunicação Social. Busca desenvolver canais de interatividade
com a comunidade local por meio da veiculação de notícias e reportagens que atendam as
demandas sociais por novas abordagens dos fatos e sua respectiva contextualização. Ao mesmo
tempo, propõe-se a refletir sobre os modelos de webjornalismo adotados e, com isso, contribuir
para a preparação dos futuros jornalistas. Objetivos: Proporcionar a prática do webjornalismo e
introduzir as normas de redação e os processos de edição da notícia digital. Além disso, busca
aprofundar as atividades desenvolvidas no sentido de reflexão e práticas das novas formas de
escrita exigidas no ciberjornalismo. Com a finalidade de colocar em prática os principais conceitos
do webjornalismo, o projeto procura estimular a participação dos alunos neste produto jornalísticolaboratorial, propiciando um maior contato com a comunidade. Métodos: A execução do projeto
ficará a cargo dos estudantes de Jornalismo da FAAC que participam do projeto voluntariamente.
Estima-se que a dedicação dos alunos ao projeto fique em torno de 8 horas/semanais, entre
reuniões da equipe e atividades de produção jornalística. O trabalho é estruturado a partir de diferentes funções, garantindo o bom andamento da produção de matérias. Assim, os alunos são
divididos em: pauteiros, repórteres, editores, revisores e administradores de conteúdo. Quanto à
atualização do Webjornal, é feita pelos próprios alunos-repórteres na plataforma do Portal Mundo
Digital. Os leitores do Webjornal podem acessar livremente o conteúdo veiculado no site
www.mundodigital.unesp.br/webjornal, que é atualizado regularmente. Resultados: O projeto é
importante para os alunos do curso de jornalismo, que entram em contato com o projeto logo no
primeiro ano; e o mais importante, para a comunidade em geral, que tem acesso às informações
veiculadas no site. Ao longo deste período, conseguimos implantar uma estrutura de produção
jornalística apoiada na atuação de dois editores-chefes, oito editores de canais e uma equipe de
cerca de 60 repórteres, todos voluntários. O projeto permite aliar o conteúdo teórico obtido na
grade curricular de Jornalismo com a prática do webjornalismo. Ao mesmo tempo, permite a
reflexão sobre questões de linguagem, de estrutura da notícia digital e a pesquisa de soluções de
formatação para as matérias veiculadas. Nesse sentido, o projeto busca articular o ensino do
jornalismo digital com pesquisas ligadas aos impactos das tecnologias sobre o trabalho jornalístico.
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