Informações sobre o curso “Técnicas de Redação de Notícias”
(Período de Realização: 18/03 a 20/05/2019)

1. Apresentação
O curso de extensão “Técnicas de redação de notícias (comunicação e jornalismo)” visa criar condições para
que os colaboradores que atuam na área de Comunicação nas escolas, entidades sociais, faculdades,
paróquias e obras salesianas em geral, sejam eles profissionais da área ou não, desenvolvam competências
que lhes possibilitem redigir notícias sobre eventos, atividades e realizações dessas casas salesianas em que
atuam. Ao final do curso, o participante será capaz de:
• Reconhecer a importância e as particularidades da comunicação em um ambiente salesiano.
• Aplicar técnicas de redação jornalística, voltadas à produção de textos objetivos, informativos e
interessantes.
• Consolidar uma comunicação eficiente, para os públicos externos e internos à instituição.
O curso será realizado totalmente a distância, pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do CSF/RSB
(csf.rsb.org.br), no qual serão publicados os materiais e realizados fóruns de discussão para promover a
interação entre os participantes e debates sobre os temas. Com vistas a proporcionar aos participantes
maior flexibilidade na organização de seus estudos, cada um poderá participar dos fóruns e estudar os
conteúdos nos dias e horários em que tiver disponibilidade, desde que dedique, em média, 3 (três) horas
semanais aos estudos.

Formulário de inscrição: https://goo.gl/forms/N5YwnQaQyW1DHuoA2
Período de realização: 18/03 a 20/05/2019
Inscrições abertas até 28/02/2019
Quantidade de vagas oferecidas: 50 (cinquenta)
2. Avaliação
No decorrer do curso, serão realizadas atividades avaliativas aplicadas.

3. Conteúdos
Características e importância da comunicação institucional. Relevância e particularidades da comunicação
no ambiente salesiano. Atuação de Dom Bosco na área da comunicação. Aspectos da comunicação em rede
e para a formação de rede. O que é informação e o que é notícia. Estrutura do texto jornalístico. Técnicas
de redação do texto de notícia. Técnicas de apuração, organização e apresentação de informações para a
produção de texto jornalístico. Definição de público leitor. Adequação de linguagem aos diferentes públicos
leitores. Adequação de linguagem aos diferentes suportes de informação.

4. Destinatários
O curso destina-se aos colaboradores das CEPS responsáveis pela geração e redação de notícias em seus
contextos de atuação.

5. Carga horária e duração
A carga horária total é de 30 (trinta) horas, com duração de aproximadamente 2 meses.

6. Investimento
R$ 80,00 (oitenta reais), sendo 2 (duas) parcelas de R$ 40,00, com vencimentos previstos para
10/03/2019 e 10/04/2019. Os participantes inscritos receberão os boletos bancários por e-mail.
Somente serão matriculados aqueles que efetuarem o pagamento do 1º boleto até o dia
10/03/2019.
7. Certificação
Ao final do curso, os colaboradores serão devidamente certificados pelo Centro Salesiano de Formação da
RSB.

