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IPA disponibiliza tecnologia de ponta
Investimento em Laboratórios abre caminhos para alunos da Comunicação
Beto Rodrigues

O ano de 2004 foi decisivo na Instituição
para a concretização de um ousado passo,
pensado desde 2003: a expansão de cursos
como os da Comunicação. Foi necessário um
alto investimento de suas estruturas tecnológicas, para proporcionar aos universitários
um aprendizado teórico e prático condizente
com as exigências do mercado. Os cursos de
Comunicação Social ganharam novos laboratórios, segundo exigências do Ministério da
Educação e Cultura (MEC), e essas instalações podem ser conferidas hoje na unidade
IPA e unidade Americano.

Iniciativa que
deu certo
A Agência Experimental de Jornalismo
(AJor) funciona há dois anos. As suas atividades iniciaram em agosto de 2005 sob a coordenção de Sander Neves, após de Michele
Limeira e, agora, de Ana Paula Megiolaro. O
laboratório foi pioneiro da Instituição, tendo
em vista um papel importante para o curso de
Jornalismo. Além de prepará-los para o mercado de trabalho, disponibiliza um espaço onde os alunos têm contato com a mídia, imprensa, público e possibilidade de estágio.
A AJor, também, oferece cursos de nivelamento no InDesign, redação jornalística e acaba sendo um “grande guarda-chuva” em relação aos outros laboratórios, pois, o portal Universo IPA comporta as produções dos outros

Alunos colocam em prática seus conhecimentos

laboratórios: Fotografia, Áudio e, futuramente, o de TV. Dessa forma, acaba tendo uma
procura muito grande por parte dos alunos.
O Universo IPA funciona como uma página
de notícias, onde são publicadas as matérias
realizadas pelos estagiários e por alunos do
curso, servindo como preparação para Web
Jornalismo que, em breve, entrará no curso.
A Agência é responsável pela finalização
de todos os impressos do Universo IPA, jor-

Jornalismo em Pauta
Beto Rodrigues

Prof. Militão Ricardo e a Coordenadora Profa. Laura Glüer

O evento Jornalismo em Pauta
apresentou, no dia 16 de março,
no auditório da biblioteca do campus IPA, a matriz curricular e as
metodologias adotadas no curso
de Jornalismo.
Quem esteve por lá, pode assistir a coordenadora Laura Glüer,
juntamente com os demais professores do curso, expondo, com
entusiasmo, a importância dos investimentos tecnológicos dirigidos aos Laboratórios de Áudio, TV
e Fotografia.

nal Mural, jornal Standart e a Revista, todos
elaborados pelos alunos durante o semestre
letivo. Antes do fechamento, a AJor revisa
todos esses materiais para a etapa final, que é
a impressão.
Outra boa notícia, é que os estágios estão
abertos, sendo que os mesmos são renovados
a cada semestre, informação importante para
aqueles que querem passar por esta Agência
Escola que é a AJor.

Obra-prima
Atendendo as disciplinas dos cursos de
Comunicação e do curso de Música, o Laboratório de Áudio tem uma ótima instalação,
sendo considerado um dos melhores do Rio
Grande do Sul. Com uma acústica perfeita,
trabalha com áudio-jornalismo e com produção de áudio, preparando o aluno e os tornando competentes.
Com um projeto de continuar com a rádio
online, o IPA pretende, também, aumentar a
sua programação, tendo planos de ampliar a
rádio dentro da universidade em horários de
aberturas de aulas e intervalos e fazer programas com música e informação, contando com
a colaboração voluntária dos próprios alunos.

Inaugurado no dia, 19 de março de 2007,
o Laboratório de TV do Centro Universitário Metodista IPA continua, ainda, criando expectativas em todos na Instituição. O
objetivo é dar assistência e oportunidade
para que os alunos possam vir a participar
de mostras competitivas na área de TV.
Segundo a Supervisora docente do Laboratório de TV, Valéria Deluca, a proposta é preparar o aluno para um mercado de
trabalho competitivo, buscando alternativas no setor de Assessoria de Imprensa,
entre outras.
Com uma grande infra-estrutura, a Instituição investiu, aproximadamente, um valor
de 350 mil reais em aparelhos de última geração, todos importados, contando com dois
G5 que são tecnologia de ponta, além de trabalharem com um sistema totalmente digital
High Definition Television (HDTV).
Em um primeiro momento atenderá somente os alunos e os seus trabalhos do curso, com intenção de, mais tarde, ter uma
produção própria e a partir daí começar a
lutar por um espaço televisivo, existente na
UNITV.
Na rede interna da web poderá, também,
ser disponibilizada a produção dos alunos
da Comunicação para download de vídeo,
uma alternativa de que os seus trabalhos
sejam conhecidos por toda a Instituição.
Os funcionários técnicos que atenderão
os alunos dos cursos de Comunicação foram contratados, após uma rigorosa seleção. Hoje, trabalham no laboratório, dois
funcionários com experiência de Globo e
Record Internacional.
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O suporte
que faltava

Universo da comunicação visual

Escrevendo com a luz
Com apenas um ano de funcionamento, o
Laboratório de Fotografia, da Rede Metodista de Educação do Sul, demonstra um futuro
promissor. Criado pela Instituição com o objetivo de proporcionar um espaço com a infraestrutura necessária para o desenvolvimento
das atividades acadêmicas é utilizado pelo
curso de Jornalismo e, também, pelos cursos
de Publicidade e Propaganda e Turismo.
Segundo o professor de Fotografia e supervisor do Laboratório, José Peixe, o espaço
atende às necessidades rotineiras dos alunos.
No entanto, afirma que será necessário a aquisição de mais equipamentos fotográficos para
o bom andamento das práticas.
Peixe planeja, ainda para este ano, uma exposição de Sebastião Salgado e um núcleo de
fotografia aberto ao público, a que se refere
como open space. Os planos não param aí,
inclui até o contato dos alunos com o laboratório de manipulação em preto e branco.

“Quando um homem sonha e
Deus quer, a obra aparece”.
(José Peixe cita Fernando Pessoa).

LOCALIZE-SE
AJOR: Unidade Americano.
Rua Lauro de Oliveira, 78, prédio E.
Laboratório de Áudio:
Unidade IPA, prédio B.
Laboratório de Fotografia:
Unidade IPA, prédio G.
Laboratório de TV: Unidade
IPA,prédio B.
Rua Joaquim Pedro Salgado, 80.
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Bola na rede
O Laboratório de Áudio mostra resultados. Exemplo disso é o
programa “Bola Murcha”, realizado por alunos do quarto semestre de Jornalismo, desde 2006. O
tema da produção é o futebol e
pode ser ouvido, semanalmente, na Rádio IPA, acessada no
portal Universo IPA.
“O estúdio é de primeiro
mundo, aparelhagem de última
geração e, melhor ainda, disponível aos alunos”, disparam os
apresentadores do programa
Andrey, Alexandre, Conrado,
Daniel, Fernando e Jorge.

Grupo que apresenta o “Bola Murcha”

