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Introdução: O WebJornal (www.mundodigital.unesp.br/webjornal) é um projeto de extensão e 
ensino do Departamento de Comunicação Social da FAAC-UNESP de Bauru que pertence ao 
Portal Mundo Digital. O Portal Multimídia Mundo Digital é um projeto de extensão do 
Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da 
UNESP de Bauru. É um laboratório autônomo de tecnologias digitais e multimeios para atender 
alunos dos cursos de Jornalismo, Radialismo e Relações Públicas interessados pela produção 
de conteúdos para rádio, televisão, internet e suportes derivados. É um “jornal de internet” 
criado para despertar o interesse dos alunos pela produção jornalística para a media impressa 
com convergência para o meio digital. O projeto tem a participação voluntária de mais de trinta 
alunos vinculados às habilitações em Jornalismo da Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação da UNESP de Bauru.  Objetivos: O objetivo é o desenvolvimento de métodos, 
teorias e tecnologias para a criação de produtos adequados para os diversos meios e suportes 
digitais. O projeto transformou-se em um campo de testes para a construção de uma 
comunicação digital convergente, interativa e colaborativa.  Métodos: Os participantes do 
projeto trazem para o site a teoria que aprendem em sala de aula, com os professores de 
jornalismo impresso e jornalismo digital. É na sala de aula que os alunos aprendem como 
elaborar roteiros e pautas, realizar entrevistas e editar texto para a produção de uma 
reportagem.A divisão da diretoria e dos participantes em cargos também é importante, já que é 
no aprendizado do aluno que está a base da evolução do site como um todo. A hierarquia é 
composta do Editor Chefe (Giuliano Martins) e dos oito Editores de cada seção do site, trinta 
repórteres, dois bolsistas (Giuliano Martins – Editor Chefe e Deborah Caroline Cabral Clemente 
– Editora de Cultura), além de uma bolsista do Portal Mundo Digital para o desenvolvimento do 
site. As reuniões entre os editores para acompanhamento e avaliação do Webjornal são 
quinzenais.  Resultados: O Jornalismo do webjornal cumpre seu papel ao propiciar aos alunos 
um ensino multidisciplinar, aliando as técnicas do jornalismo impresso aprendidas em sala com 
a experiência de uma media diária. Além disso, o participante do site utiliza o projeto como 
laboratório para aperfeiçoar as técnicas redacionais e entra em contato com as novas técnicas 
na produção jornalística. Pretendemos ainda transformá-lo em um portal diferenciado, trazendo 
conteúdo que demonstre originalidade para angariar mais alunos e expectadores da 
comunidade física e virtual, de forma que se torne uma referência.


