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Um universo de notícias feito por todos
Estudantes de Jornalismo podem ter os seus textos publicados na internet
Fotos Andreza Fiuza

Ambiente de trabalho da Agência Experimental de Jornalismo (AJor), fica na Unidade Americano, prédio E

Desde o segundo semestre de 2005, os alunos do curso de Jornalismo da Rede Metodista de Educação do Sul contam com o site Universo IPA. A página, atualizada pela Agência
Experimental de Jornalismo (Ajor), abriga
não só o jornalismo impresso, mas, também,
“dentro dela, encontram-se links que levam
às páginas de todas as outras mídias do curso,
conectado com os laboratórios de áudio, fotografia e, a partir deste semestre, o de televisão”, explica a Supervisora Docente da
Ajor, professora Ana Paula Megiolaro.
Para colocar a sua produção textual na página, o aluno deve encaminhar o texto para a
professora Megiolaro, que irá avaliar a possível publicação.
Espaço interativo
Cuidando da manutenção e do visual do
site, o funcionário Carlos Tiburski criou a página e recebe, constantemente, sugestões dos
estudantes, para aprimorar a navegação. “O
site está sempre em construção, sempre agregando valores dos alunos”, afirma Tiburski.
Surgimento
Segundo a Supervisora, o espaço virtual
foi criado pelo primeiro coordenador do cur-

so de Jornalismo do IPA, Sander Neves. O
seu desafio era transpor mídias. “A idéia inicial foi fazer uma página, dentro do site da
instituição, onde os alunos dos cursos de Jornalismo pudessem divulgar, na web, todo o
seu trabalho”, conta a professora. Também,
encontra-se na página a produção impressa,
realizada pelos alunos de primeiro e de segundo semestre, durante as disciplinas de
Projeto Experimental e Produção e Planejamento Gráfico, como o Jornal Mural, o Jornal
Standard e a Revista.

Estrutura e rotina
A AJor conta com uma equipe de quatro
pessoas: um professor do curso (atualmente
Ana Paula Megiolaro), um funcionário (Carlos Tiburski) e dois estagiários.
Toda semana acontece uma ou duas reuniões de pauta, dependendo da demanda. Os
estagiários cobrem o fato, produzem a matéria e, em seguida, passam para a professora
avaliar. Após a correção, Tiburski publica na
página do Universo IPA.

Entenda a diferença entre o
Universo IPA e o site da Instituição
O site da Rede Metodista de Educação do Sul foi criado para facilitar a vida
do estudante. “Dentro dele, existem várias páginas de diversos assuntos e uma
dedicada aos acadêmicos, com uma senha e um login. Também, há as aulas da
Educação a Distância (EAD), que são feitas
através da página do aluno”, explica o funcionário da Gerência de Tecnologia da Informação (GTI), Marcel Ferreira. Entre as
páginas instaladas no portal do Centro
Universitário está o Universo IPA, direcionada aos alunos de Jornalismo.

ENQUETE
Universo IPA percorreu o campus para saber se os estudantes de Jornalismo utilizam a
página e qual é a finalidade do acesso. O motivo mais citado para usar o site foi a busca
pelos textos e fotografias produzidos no decorrer do curso. Confira algumas respostas:
Acesso, e busco informações, tais como saber o que foi feito por
outros alunos e saber o que acontece na instituição. Acho que é
uma grande iniciativa, pois é um lugar onde os alunos podem divulgar seus trabalhos, e exercer o que se estão aprendendo.
Gabriel Marquez Gonçalves, estudante do 1º semestre de Jornalismo noturno
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lhos, palestras, aulas e me situar

rias. Gosto das matérias de
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ponibiliza a exposição dos tra-
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Alexandre Rucci, estudante do
2° semestre de Jornalismo noturno

Tarsila Pereira, estudante
do 3º semestre de
Jornalismo matutino

Conheço a página do Universo IPA, mas não tenho o
costume de acessar. Quan-

Acesso, porém tenho certa dificuldade, pois o site da instituição
é lento, procuro em especial trabalhos das turmas de semestres
anteriores. O que mais me chama atenção no site são os programas
de rádio, é bom ver o que as outras turmas construíram até agora,
não sabia que a AJor disponibiliza a exibição dos trabalhos dos alunos, acredito que falta divulgação por parte da instituição.
Rodrigo Ramos, estudante do 1° semestre de Jornalismo noturno

do acesso procuro em especial, os meus trabalhos, e os
da minha turma; fotos e matérias. Mas acho que falta
divulgação.
Márcia Farias, estudante do 2°
semestre de Jornalismo noturno
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Agência Experimental de Jornalismo
oportuniza a prática da profissão
Segundo a
enquete realizada no dia
26 de março
de 2007, 90%
dos estudantes do curso
de Jornalismo acessam
a página Universo Ipa com
a finalidade
de pesquisarem trabalhos
Estagiária da AJor, Aline Torres
de outras turmas e ficarem atentos às peculiaridades das
aulas. “O acesso é dificultado pela lentidão
do site”, afirma o estudante de Jornalismo,
Rodrigo Ramos, 19 anos, que, assim como
muitos dos estudantes, não têm conhecimen-

to que a Agência Experimental de Jornalismo
(Ajor) disponibiliza um espaço para a publicação de matérias realizadas por alunos e estagiários. Aqueles que participam dessa atividade, mais uma vez, tem a possibilidade de
vivenciar a experiência de ser repórter. A seleção para estágios é realizada através de uma
prova com questões de conhecimentos gerais, política, ditadura militar, teoria da comunicação e notícias atuais.
Somente com 70 % de acertos é possível
passar para a segunda fase da seleção, uma
entrevista com a supervisora docente da Ajor.
A política da Ajor é de o aluno poder experimentar o dia-a-dia da profissão Jornalista, cobrir a área de atuação e sempre atualizar a
editoria. De acordo com a estagiária da Ajor,
Aline Torres, a proposta da Agência não é
cobrir matérias que a grande mídia cobre, fazer um jornalismo alternativo.

