
impresso, a Folha de Aprovação, a Declaração de Autorização de Entrega de

TCCsS  e o  Termo de Licença Dspace (os dois últimos disponíveis no site da

Biblioteca). Documentos necessários para o Depósito final do TCC.

          Parágrafo único Após o depósito do TCC na Biblioteca, o estudante deverá

levar uma cópia do comprovante de entrega da Declaração de Autorização de

Entrega de TCCs para a Coordenação, onde receberá a declaração de

apresentação do TCC.

          CAPÍTULO I – Disposições Finais

          Art. 22º  Casos omissos neste Regimento devem ser analisados e julgados

pelo Colegiado do Curso.

          __________________

          REGIMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

          CAPÍTULO I – Da contextualização do Estágio Curricular Supervisionado

          Art. 1º O Estágio Curricular Supervisionado do curso de Jornalismo parte da

Resolução CNE/CES 1/2013 das Diretrizes Curriculares Nacionais para curso de

Graduação em Jornalismo e da RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/068/2015 que

institui o Regimento Geral da Graduação que diz em seu Art. 47 que  “O estágio na

UEPB caracteriza-se como Componente Curricular que objetiva ao aprendizado de

competências e habilidades profissionais, promovendo a contextualização curricular

e articulação entre teoria e prática”. O estágio poderá ser desenvolvido em

instituições públicas, privadas, do terceiro setor ou na própria Universidade Estadual

da Paraíba, além de veículos de comunicação autônomos e assessorias de

imprensa. O Estágio Curricular Supervisionado obedecerá às 300 (trezentas) horas,

conforme orientam as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de

jornalismo, e é um componente obrigatório.

          CAPÍTULO II – Dos modelos de Estágio Curricular Supervisionado

          Art. 2º O estágio Curricular Supervisionado poderá ser realizado a partir dos

seguintes modelos estabelecidos pelo Regimento Geral da Graduação:

          I – Modelo de Atividade Prática. Docente da UEPB é orientador e supervisor

do estagiário, estando junto com ele em tempo integral. O estudante deve ser

supervisionado todo o tempo pelo orientador-supervisor da UEPB.

          II – Modelo de Atividade Orientada a Distância. Nesse modelo o
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aluno desenvolverá o estágio em uma empresa jornalística, de assessoria de

imprensa e assessoria de comunicação, entre outros setores do jornalismo. O

docente da UEPB atuará como orientador na definição e avaliação do plano de

atividades, enquanto o supervisor da concedente assumirá a função de

acompanhamento de sua execução no campo de estágio. Neste caso, o docente da

UEPB não acompanha o estudante no campo de estágio, responsabilizando-se,

quando possível, por uma visita técnica de inspeção. Entretanto, o orientador da

UEPB deve avaliar o relatório de estágio do aluno.

          Parágrafo único. No Modelo de Atividade Prática, sendo o estágio Curricular

Supervisionado realizado nas estruturas do Curso de Jornalismo, o estagiário terá a

orientação/supervisão de cinco professores, sendo um para cada área:

Fotojornalismo, Jornalismo Digital, Jornalismo Impresso, Radiojornalismo e

Telejornalismo.

          CAPÍTULO III – Da Coordenação do Estágio Curricular Supervisionado

          Art. 3º  O Coordenador de Estágio será necessariamente um docente do

quadro efetivo da UEPB, escolhido entre seus pares dentre aqueles que ministrem o

componente de estágio, tendo as seguintes atribuições:

          I - celebrar Termo de Compromisso com o discente, ou com seu representante

ou assistente legal quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, com a parte

concedente, indicando as condições de adequação do estágio ao PPC do Curso, à

etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e Calendário

Acadêmico;

          II – solicitar, no caso de estágio não obrigatório, a carta de aceite de

orientação e, no estágio obrigatório, a assinatura no plano de estágio, com a

finalidade de homologação, junto ao Colegiado do Curso, e cadastro no Sistema de

Registro Acadêmico, da indicação do orientador da UEPB responsável pelo

acompanhamento e avaliação das atividades de estágio e/ou fazer a indicação do

orientador do estagiário;

          III - exigir do discente a apresentação de seu plano de trabalho elaborado

conjuntamente com seu orientador e supervisor de estágio;

          IV – solicitar a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis)

meses, de relatório das atividades com vistos de seu orientador e supervisor de

estágio, em conformidade com o previsto no PPC e lei de estágio em vigor;

          V - zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso, reorientando
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o estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas;

          VI - elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos

estágios de seus discentes;

          VII - comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as

datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas. 

          CAPÍTULO IV – Da Celebração de Convênio para realização do Estágio

Curricular Supervisionado

          Art. 4º  As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração

pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de

nível superior, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de

fiscalização profissional, podem oferecer estágio, observadas as seguintes

obrigações:

          I - celebrar Termo de Compromisso com a UEPB e o discente, zelando por

seu cumprimento;

          II - ofertar instalações que tenham condições de aprendizagem social,

profissional e cultural;

          III - indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou

experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no Curso do

estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;

          IV - contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja

apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no

Termo de Compromisso;

          V - por ocasião do desligamento do estagiário, entregar a ele o termo de

realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos

períodos e da avaliação de desempenho;

          VI - manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a

relação de estágio;

          VII - enviar à UEPB, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de

atividades, com vista obrigatória ao estagiário; e

          VIII – as instituições privadas que tiverem processos de natureza ética em

órgãos de classe não poderão receber estagiários.

          Parágrafo único. Nos casos em que a UEPB seja a própria concedente do

estágio, será dispensado o Termo de Compromisso previsto no caput

          Art. 5º Os convênios de estágio entre a UEPB e a Parte Concedente
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serão firmados a partir da iniciativa dos docentes do Curso, das instituições ou

profissionais interessados ou por indução da própria Universidade.

          Parágrafo 1º. As propostas de convênio deverão ser encaminhadas à

PROGRAD, que solicitará ao Curso avaliação e parecer, exceto nos casos em que a

iniciativa já tenha sido homologada pelo seu Colegiado.

          Parágrafo 2º. Em casos de parecer favorável, a PROGRAD se

responsabilizará por encaminhar as propostas ao setor responsável por firmar os

convênios.

          Art. 6 A duração do estágio na mesma Parte Concedente não poderá exceder

2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.

          CAPÍTULO V - Da realização e funcionamento do Estágio Curricular

Supervisionado nas dependências do Curso de Jornalismo

          Art. 7º O estágio Curricular Supervisionado será realizado utilizando as

estruturas dos laboratórios do Curso de Jornalismo (Laboratórios Projeto Gráfico,

Multimídia, Radiojornalismo, Fotojornalismo, Telejornalismo e RádioWeb).

          Art. 8º O Núcleo Docente Estruturante, em parceria com os professores do

Estágio Supervisionado, deverá criar uma linha editorial para os produtos

jornalísticos que serão produzidos pelos discentes. Esta linha editorial deve orientar

toda a produção do Estágio Supervisionado para aquele semestre, podendo ser

revisada a cada três ciclos do Estágio Supervisionado. 

          Art. 9º Todos os professores orientadores devem orientar a produção diária do

conteúdo jornalístico, ficando os professores de cada área específica a orientação

técnica.

          Art. 10º Aos discentes cabe cumprir todas as etapas de produção do produto

jornalístico, desde a pauta à concepção final.

          Parágrafo 1º. Durante o estágio, o discente deverá produzir conteúdo

jornalístico para as mais diversas mídias. A cada mês ele deverá produzir uma

reportagem em profundidade para uma mídia específica.

          Parágrafo 2º. O discente também deverá produzir matérias menos complexas

para uma outra mídia.

          Art. 10º O estágio Curricular Supervisionado deverá ter produtos editoriais

impresso, sonoro, convergente e audiovisuais para a circulação da produção

jornalística por parte dos estudantes.
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          Parágrafo único. Estes produtos podem centrar-se numa plataforma digital

convergente na internet ou em publicações impressas.  

          CAPÍTULO – Da realização do Estágio Curricular Supervisionado em

Concedentes

          Art. 11º O estágio curricular supervisionado poderá ser realizado em

instituições públicas, privadas ou do terceiro setor ou na própria instituição de

ensino, em veículos autônomos ou assessorias profissionais, como preceitua a

Resolução CNE/CES 1/2013 das Diretrizes Curriculares Nacionais para curso de

Graduação em Jornalismo e da

RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/068/2015 que institui o Regimento Geral da

Graduação. Neste sentido o estagiário deverá ter acompanhamento efetivo pelo

docente orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente,

comprovado por meio da produção e avaliação de relatório de atividades.

          Parágrafo único. O orientador de estágio será responsável pelo

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário, sendo necessariamente

um docente da UEPB, preferencialmente do seu quadro efetivo.

          Art. 12º. É dever do estudante, no Modelo de Estágio Orientado a Distância,

apresentar o plano de trabalho, no qual deve constar também uma descrição dos

dias e horários em que ocorrerão as reuniões de orientação, se elas serão

presenciais ou à distância, e como será feito o acompanhamento das atividades de

estágio.

          CAPÍTULO - Da avaliação final do estágio

          Art. 13º Para realizar atividades de estágio, o estudante deverá estar

regularmente matriculado no Curso.

          Art. 14º É de responsabilidade da UEPB, representada pelo docente

orientador ou coordenador de estágio, analisar e verificar se as atividades

desenvolvidas pelo estagiário estão condizentes com a sua formação profissional.

          Art. 15º As ações do estágio deverão ser descritas em um relatório a ser

avaliado por seu orientador.

          Parágrafo 1º  Os relatórios deverão descrever as atividades de estágio,

buscando estabelecer relação entre a teoria e a prática.

          Parágrafo 2º  Os relatórios de estágios supervisionados poderão ser usados

como base para elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso
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(TCC), no caso do Modelo de Atividade Orientada a Distância.

          Parágrafo 3º Os arquivos eletrônicos dos relatórios finais serão recolhidos e

arquivados pelos orientadores para fins de avaliação, sendo encaminhada uma

cópia dos arquivos aos coordenadores de estágio para fins de registro.

          Parágrafo 16º No caso do estágio realizado no próprio curso de Jornalismo,

cabe aos professores orientadores fazerem a avaliação individual de cada relatório

apresentado pelos estudantes.

          Art. 17º Uma amostra dos relatórios deve ser apreciada pelos NDEs e/ou por

pareceristas “ad hoc” da PROGRAD a fim de avaliar a qualidade da produção para

proposição de ações e políticas para sua melhoria.

          Art. 18º. Não haverá reposição ou prova final para o Estágio Curricular

Obrigatório.

          CAPÍTULO IX - Da convalidação do Estágio Curricular Supervisionado

          Art. 19º Para convalidar atividades de estágio, o estudante deverá estar

regularmente matriculado no Curso.

          Art. 20º  É vedado convalidar como estágio curricular supervisionado a

prestação de serviços, realizada a qualquer título, que não seja compatível com as

funções profissionais do jornalista; que caracterize a substituição indevida de

profissional formado ou, ainda, que seja realizado em ambiente de trabalho sem a

presença e o acompanhamento de jornalistas profissionais, tampouco sem a

necessária supervisão docente.

          Art. 21º É vedado convalidar como estágio curricular supervisionado os

trabalhos laboratoriais feitos durante o curso.

          Art. 22º Caso tenha exercido, nos últimos três anos, por um período mínimo

de seis meses, atividade profissional compatível com sua área de atuação, desde

que a carga horária seja igual ou superior à exigida pelo Curso, ele poderá solicitar

convalidação para fins de integralização de horas de estágio.

          Parágrafo 1º. Para auferir os benefícios descritos no caput, o estagiário

deverá, através de requerimento específico, instruído com a documentação

comprobatória, solicitar a convalidação da carga horária de estágio junto ao

Coordenador de Estágio do Curso.

          Parágrafo 2º. O estudante deverá apresentar relatório de atividades que será

avaliado por seu orientador com emissão de um parecer.
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          Parágrafo 3º. O requerimento juntamente com a documentação

comprobatória, relatório de atividades e parecer do orientador serão analisados pelo

Coordenador de Estágio do Curso, que encaminhará para homologação pela

Coordenação Geral de Estágios – PROGRAD.

          Art. 23º. Caso o pleito supracitado seja atendido, a documentação e pareceres

deverão ser encaminhados à PROGRAD para fins de integralização das horas de

convalidação de estágio.

          Art. 24º. As atividades de extensão desenvolvidas pelo estudante poderão ser

equiparadas ao estágio curricular supervisionado.  

          Parágrafo 1º  Desde que o projeto de extensão aplique mecanismos de

avaliação do desempenho do extensionista e que estas atividades estejam

relacionadas à prática do jornalismo.  

          Parágrafo 2º No ato da solicitação da equiparação, o discente deverá

apresentar a Coordenação de Estágio o relatório (assinado pelo coordenador do

projeto de extensão) com o desempenho satisfatório de suas atividades

desenvolvidas no projeto de extensão.

          Art. 25º. Não poderá haver duplicidade do uso das horas para fins de

integralização em mais de um Componente Curricular.

          .CAPÍTULO X - Da escolha do orientador

          Art. 26º. A formalização da relação de orientação entre docente da UEPB e

estagiário ocorrerá por meio de uma carta de aceite de orientação.

          Parágrafo 1º. No caso do estágio realizado nas estruturas do Curso de

Jornalismo, esta carta de aceite deverá ser assinada pelo professor orientador no

primeiro encontro do estágio.

          Parágrafo 2º. É dever do Coordenador de Estágio a entrega do modelo da

carta de aceite e o seu recebimento.

          Art. 27º. É facultado ao estagiário, assim como ao professor orientador, a

desistência da orientação.

          Parágrafo 1º. É dever da parte interessada comunicar  por escrito à

Coordenação de Estágio o(s) motivo(s) na desistência.

          Parágrafo 2º. Cabe a Coordenação de estágio, avaliar o(s) motivo(s)

indicado(s) e, não havendo possibilidade de continuidade, indicar um novo

orientador.

          CAPÍTULO XI – Da entrega do relatório e da conclusão final do estágio

          Art. 28º. A entrega do relatório final do Estágio Curricular
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Supervisionado, com as descrições das atividades desenvolvidas, constitui um dos

procedimentos de avaliação do seu rendimento.

          Parágrafo único. Além da entrega do Relatório Final, o professor orientador

deverá levar em consideração, a estrutura e o conteúdo do relatório; o desempenho

na realização das atividades práticas individuais e coletivas; desenvoltura e

empreendedorismo; liderança  e autonomia para resolver problemas; assiduidade,

comprometimento e pontualidade na entrega das atividades propostas, além da

própria qualidade do conteúdo jornalístico desenvolvido ao longo do estágio.
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09. METODOLOGIAS DE ENSINO E AVALIAÇÃO

          A constante busca pela excelência no processo de ensino e aprendizagem

ganha nova dimensão com a criação de dispositivos legais que fomentam e

legitimam a sistematização, teórica e prática, das ferramentas pedagógicas dos

cursos de graduação das Instiuições de Ensino Superior. Considerando a aprovação

das Diretrizes Curriculares, Laurenti (2002, p.361) ressalta que, doravante, “o

planejamento curricular deverá estar alinhado a uma escola pedagógica, o que não é

prática comum entre os responsáveis por cursos de Comunicação Social”.

          Para Sant’anna (1995, p.16) o currículo deve ser funcional. Isso significa que

precisa promover não só a aprendizagem de conteúdo, mas fornecer condições

favoráveis à aplicação e integração dos conhecimentos. Nesse sentido,

planejamento curricular é:

          Uma tarefa multidisciplinar que tem por objeto a organização de um

sistema de relações lógicas e psicológicas dentro de um ou vários campos do

conhecimento, de tal modo que se favoreça ao máximo o processo ensino-

aprendizagem (SANT’ANNA, 1995, p.16).

          De acordo com Rüdiger (2003), a grade curricular de comunicação esteve por

muito tempo relegada à rotinização banalizadora da atividade intelectual,

desconsiderando a compreensão de competências humanas em diversos contextos

para focalizar, com maior ênfase, os princípios mercantis e burocráticos. Assim, uma

filosofia de ensino para o curso de Jornalismo justifica-se para vencer a tendência ao

superficialismo da formação praticada e, sobretudo, devido aos desafios cotidianos

postos à educação na contemporaneidade. Estes acenam não apenas para a

reconfiguração curricular, mas para uma compreensão plural relativa ao papel do

conhecimento no cenário atual.

           Nesse contexto, espera-se dos futuros jornalistas amplos instrumentos de

compreensão da realidade, mais do que aulas disciplinares que visem um

adestramento funcional para uma possível adequação ao mercado de trabalho.

Tendo em vista este novo perfil de competências cognitivas, a construção de um

novo projeto pedagógico para o curso de Jornalismo inspira-se no eixo apontado por

Demo:

          Implica o fazer e o refazer incessante de caminhos que despertem
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a capacidade dialógica e científica dos professores, motivando-os a trabalhar

coletivamente; revisarem sua formação, buscarem atualização constante,

agregarem múltiplos pensamentos a fim de modificarem suas estreitas e

demarcadas visões curriculares (DEMO, 2000, p. 245).

          É pertinente destacar que, dentre as reflexões pedagógicas elaboradas nos

anos 1980, época final da vigência dos currículos mínimos em Comunicação Social,

a preocupação em dimensionar a educação nessa área esteve ancorada no

chamado eixo crítico-reflexivo. Koshiyama (1986, p. 252), por exemplo, é enfática

em salientar que o caráter ideológico do jornalismo deve ser o cerne da educação do

jornalista. Para a autora,

          As escolas de Comunicação e de Jornalismo só poderão cumprir

condignamente sua tarefa quando estiverem materialmente equipadas (...) e

pedagogicamente organizadas a partir de uma concepção de jornalismo visto

enquanto atividade partidária em uma sociedade de classes, o que exige dos

seus trabalhadores uma sólida formação ética, técnica e política.

          Também nessa perspect iva, Meditsch (1992a; 1992b) defende

veementemente a superação do tecnicismo. Para o autor, uma nova possibilidade

pedagógica poderá basear-se nos postulados de Genro Filho (1989), para quem o

jornalismo não é ciência nem técnica, mas uma forma singular de conhecimento, que

merece ser estudada e compreendida à luz do conceito marxista de ideologia.

Assim, é esse viés epistemológico que deve redimensionar o modus operandi

adotado na formação de jornalistas, atitude que, segundo o autor, implicará

finalmente na recuperação do elo entre teoria e prática.

          Também encontramos quem aponte o campo da linguagem como eixo primaz

à construção de um lastro pedagógico para a formação em jornalismo. Serra (1986,

p. 231) apresenta essa idéia, salientando ser “no campo das linguagens que se

enraíza a prática da comunicação”. Para Pinto (2003), a compreensão da linguagem

como discurso comunicativo envolve uma (re)definição da própria consciência que

se tenha acerca do que se denomina campo da linguagem. Numa visão tecnicista, a

linguagem como instrumento comum de codificação social implica transmissão e

recepção de idéias ou preceitos; numa visão sistêmica, pode ser entendida como

instância “promotora de saberes”. Essa perspectiva, mais próxima da construção de

um conhecimento emancipatório sugerido desde os espaços acadêmicos,
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permite que se pense o jornalismo como uma aventura lingüística que favorece o

prazer de se descobrir o mundo.

          O ponto de convergência entre esses registros é a busca de um epicentro

para a formação em jornalismo, algo que atualmente requer reavaliações e

discussões na instância de cada curso em particular. As Diretrizes Curriculares

favorecem essa demarcação de identidade por parte dos cursos. Daí a importância

de estar bem definido o perfil de egresso pretendido, pois tal pressuposto implicará

nas escolhas didático-pedagógicas propriamente ditas.

          No nosso caso, ancorados na epistemologia moriniana (MORIN, 2000)

buscamos fundamentar uma identidade de jornalistas, “aprendizes de mundo”, que

efetivem leituras apropriadas da realidade, de modo a narrá-las adequadamente,

contextualizando e (re) ligando os desafios impostos pelo cenário contemporâneo.

Que contribuições a filosofia do pensamento complexo proposto por Morin pode

trazer à discussão pedagógica?

          Pelo viés transdisciplinar a educação não é sinônimo de utopia, nem resultado

de políticas públicas planejadas em gabinetes distanciados do cotidiano pedagógico.

Tal aporte evoca a responsabilidade de cada sujeito na construção ativa de sua

aprendizagem, tornando-se pertinente para a superação da causalidade unilinear,

que prevalece nas questões do conhecimento, engessada numa matriz educacional

de cunho tecnicista.

          Nessa perspectiva de emponderamento dos estudantes visando à produção

conjunta do conhecimento, em contraposição a uma superada perspectiva de

transmissão do conhecimento do professor ao aluno, o docente dispõe de diversas

metodologias. Por meio das chamadas metodologias ativas, para exemplificar,

podemos citar a apropriação de alguns métodos e técnicas da Problem Based

Learning (PBL).

          O modelo ganhou destaque e relevância na Universidade de McMaster

(Canadá), no final dos anos 1960 e, mais tarde, passou a ser adotado em

outras instituições como a Universidade de Maastricht (Holanda) e a Escola de

Medicina de Harvard (EUA) (SANTOS, 2010). Durante muito tempo, a

abordagem esteve restrita aos cursos das áreas médicas. Aos poucos, a

eficácia do modelo de ensino-aprendizagem, que valoriza as competências dos

estudantes, e técnicas transversais, passou a ser valorizada, inclusive, por

parte do mercado (instituições empregadoras). (RAVAZZOLO; LUCHT, 2015, p.

6)
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          Dessa forma, as aulas serão desenvolvidas a partir da proposta de problemas,

que deverão ser resolvidos pelos alunos, referentes às temáticas de cada unidade.

O professor, ao problematizar as vivências inerentes ao campo jornalístico, atua

como um facilitador e fomentador da construção do conhecimento efetivada

prioritariamente pelos próprios estudantes. “A metodologia PBL permite desenvolver

autonomia crítica entre os estudantes, de acordo com os desafios contemporâneos

de um cenário profissional que passa por profundas transformações” (RAVAZZOLO;

LUCHT, 2015, p. 1).

           Outras ferramentas pedagógicas com um viés voltado, sobretudo, para a

formação teórica do discente, dialogam até certo ponto, com a Metodologia da

Problematização, e podem ser usadas simultaneamente. É o caso, por exemplo, dos

tradicionais seminários.  Em uma linha direcionada basicamente à iniciação

científica, a emancipação do aluno de coadjuvante a protagonista do processo de

ensino e aprendizagem pode ser viabilizada pelo fomento à produção de artigos

científicos, a partir de um dos temas abordados na disciplina.

          Desde que ancorado na busca por tornar o estudante autônomo na construção

do conhecimento, o professor pode e deve usar de sua sensibilidade e criatividade

para tornar sua sala de aula, sem se esquecer da possibilidade de ministrar aulas

em diversos outros espaços dentro ou fora da universidade, ainda mais instigante e

motivadora do desejo de aprender por parte dos discentes e, até mesmo, pelo

professor.

          Enfim, quando o estudante percebe a relevância de constituir um olhar crítico

e perspicaz para compreender as constantes e rápidas mudanças na sociedade

contemporânea, há a materialização de um dos principais legados das metodologias

ativas ao futuro profissional do campo jornalístico. Afinal, ele se defrontará

cotidianamente, a partir de uma prática analítica ancorada em princípios éticos,

técnicos e estéticos, com a necessidade de selecionar, registrar, reportar,

contextualizar, opinar e interpretar os fatos de interesse público, caracterizando-se

conscientemente como um dos agentes, que atuam de modo transdisciplinar,

responsáveis pela construção social da realidade.

          Ao recomendar, aos professores do curso de Jornalismo da UEPB, a adoção

preponderante das metodologias ativas há o reforço da estruturação pedagógica

baseada na epistemologia moriniana. Ao elucidar os saberes necessários para a

educação do século XXI, a pedido da UNESCO, Morin é
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