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03/12/2018 10:00:00 AM CJE 08 Beatriz Nogueira Camargo 8949312 Editoração
A Origem das Pirotecnias - 
Coletânea de Contos Esparsos 
de Murilo Rubião

Prof. Dr. Thiago Mio Salla
Prof. Dr. Plinio Martins 
Filho

Prof. Dr. Ricardo Iannace livro

Coletânea de 23 contos esparsos de Murilo Rubião, nunca antes publicados em suporte livresco. O trabalho 
abarca a recuperação dessas narrativas, o estabelecimento e a preparação dos textos, a elaboração de um 
projeto gráfico-editorial, a diagramação, as revisões de prova, o trabalho de pré-impressão e a elaboração de 
Nota Editorial, Prefácio e Posfácio.

03/12/2018 10:30:00 AM CJE 34 Beatriz Quesada Barria Jorge 8950273 Jornalismo Matutino
Procuram-se Órgãos: Histórias 
sobre Doação e Transplantes 
no Brasil

Profa. Dra. Eun Yung Park Sra. Mariana Versolato Sra. Carolina Dantas livro-reportagem

"Procuram-se órgãos: histórias sobre doação e transplantes no Brasil" é um livro-reportagem sobre todos os 
aspectos do ciclo de transplantes. A narrativa começa no contato inicial das Organizações de Procura de 
Órgãos com as famílias de doadores. Segue pela criação da cirurgia de transplante, seu desenvolvimento até 
os dias atuais e as perspectivas para o futuro. O trabalho abarca ainda a vida dos transplantados depois da 
operação, o funcionamento da lista de espera para transplante e as discussões a respeito de fraudes no 
processo e tráfico de órgãos.

03/12/2018 2:00:00 PM CJE 31 Alice Brito De Lucca 9367079 Editoração
Distribuição de livros no Brasil 
a partir de 1970: Como 
chegamos nessa situação?

Profa. Dra. Marisa Midori Deaecto
Prof. Dr. Plinio Martins 
Filho

Prof. Dr. Paulo Verano monografia

A distribuição de livros no Brasil é um problema grave apontado por muitos profissionais do mercado editorial. 
O trabalho, então, tem como objetivo compreender como ocorre a distribuição de livros no Brasil a partir de 
1970, dando um panorama das últimas décadas para entender o que acontece hoje, explorando os diferentes 
tipos de venda para o mercado e as vendas para o governo. Para a construção do panorama, o trabalho seguirá 
a divisão da maioria das pesquisas utilizadas: um capítulo será dedicado às vendas para mercado, com as 
suas subdivisões, abordando as livrarias, as vendas diretas, porta-a-porta, bancas de jornais entre outros, e um 
outro capítulo será dedicado às vendas ao governo, abordando PNLD, PNBE e outros programas 
governamentais. Somando a esses dois capítulos haverá um terceiro analisando o cenário atual, com as 
grandes redes livreiras, o movimento das editoras independentes, a lei do preço fixo e a crise das livrarias.

03/12/2018 6:00:00 PM CJE 38 Rafael Keizo Ihara 8570811 Jornalismo Noturno

Análise da cobertura dos 
candidatos à Presidência da 
República pelo Jornal Nacional, 
da TV Globo, no primeiro turno 
das eleições de 2018

Prof. Dr. Eugênio Bucci
Sra. Roberta Vaz 
Belluomini 

Prof. Dr. Luiz Fernando 
Santoro

monografia

Este Trabalho de Conclusão de Curso busca descobrir se o Jornal Nacional, principal telejornal da TV Globo, 
fez uma cobertura equânime dos principais candidatos à Presidência da República no primeiro turno das 
eleições de 2018. Para isso, foram analisadas 357 notas e reportagens que foram ao ar em sete semanas (do 
dia 20 de agosto a 6 de setembro). Depois, todas essas notas foram transcritas. O recorte foi escolhido porque, 
nesse período, o JN levou diariamente ao ar reportagens com a agenda de campanha dos presidenciáveis mais 
bem colocados nas pesquisas de intenção de voto dos institutos Ibope e DataFolha. Foi feita uma contagem do 
tempo, em segundos, que cada candidato recebeu em todas as edições de JN. Com isso foi possível estudar 
os padrões adotados para cumprir o propósito de dar o mesmo tempo a todos os candidatos. Esta pesquisa 
observou, ainda, que a facada que feriu o candidato Jair Messias Bolsonaro, do PSL, foi decisiva para que um 
dos presidenciáveis ficasse mais tempo exposto na tela da Globo no horário do telejornal de maior prestígio e 
audiência da TV brasileira. 

Palavras-chave: Eleições 2018; Jornal Nacional; Rede Globo; Jair Bolsonaro; Fernando Haddad; Ciro Gomes; Geraldo Alckmin; Marina Silva. 

03/12/2018 7:30:00 PM CJE 34 Guilherme Manoel Caetano 7133172 Jornalismo Noturno
O jornalismo se recria: as 
inovações nos nativos digitais 
brasileiros

Profa. Dra. Elizabeth Saad Dra. Egle Spinelli Sr. Sérgio Lüdtke monografia

Este estudo explora como os veículos nascidos no meio digital no Brasil, os nativos digitais, estão 
implementando metodologias, técnicas e projetos inovadores, segundo a visão dos jornalistas que estão 
liderando esse processo. Dados foram coletados de entrevistas semi-estruturadas com jornalistas de 18 
diferentes organizações e veículos de jornalismo. O estudo procurou entender também o que estes jornalistas 
pensam e como definem "inovação". As práticas inovadoras foram categorizadas em quatro grupos: produção 
de conteúdo, distribuição, organização e modelo de negócios. Ao fim, é possível ter um panorama de quais 
áreas estão conseguindo se reinventar e o que está sendo feito em cada uma delas.

04/12/2018 10:00:00 AM CJE 34 Letícia Maria Lepka de Lima 8949308 Editoração
Leitura visual do Tarô de 
Marselha: aspectos simbólicos 
dos Arcanos Maiores

Prof. Dr. Jean Pierre Chauvin Júlia de Carvalho Hansen Prof. Dr. Luciano Guimarães livro

Publicado em 1760 pelo impressor Nicolas Conver, o Tarô de Marselha tornou-se um dos mais prestigiados 
modelos de tarô. Esse baralho é organizado em duas séries: Arcanos Menores e Arcanos Maiores. O primeiro 
conjunto contém 56 cartas com números e figuras, ordenadas em quarto naipes. O segundo conjunto 
corresponde a 22 cartas ilustradas, com figuras humanas e mitológicas, animais, objetos, elementos e 
fenômenos da natureza. As estampas dos Arcanos Maiores podem ser utilizadas como figuração lúdica, mas 
também permitem representar o homem e sua vida. A mobilidade de leitura tarô é possibilitada por sua 
estrutura simbólica, capaz de sintetizar múltiplos sentidos. As imagens do tarô detêm potenciais significados e, 
por isso, podem ser utilizadas em diferentes leituras. Considerando a importância da composição imagética 
das cartas e com o intuito de auxiliar a leitura visual do tarô, o projeto expõe um estudo dos elementos visuais 
dos Arcanos Maiores do Tarô de Marselha, admitindo os significados simbólicos desses elementos. Para 
elaboração desse conteúdo, foram consultados os dicionários de símbolos dos autores: Jean Chevalier e Alain Gheerbrant; Juan-Eduardo Cirlot; e Manfred Lurker. Em cada capítulo, o leitor encontra a imagem da carta estudada; uma apresentação literária do arcano; e a análise dos principais elementos que compõe a imagem da lâmina.

04/12/2018 2:00:00 PM CJE 39 Juliana Ferreira Fontoura 8949591 Jornalismo Matutino
Torcedoras: a experiência 
feminina com o futebol e as 
arquibancadas

Prof. Dr. Doutor Luciano Victor 
Barros Maluly

Profª Drª Daniela Osvald 
Ramos

Ms. Marina Kuzuyabu livro-reportagem
Este livro-reportagem reúne quatro perfis de torcedoras apaixonadas por futebol, com o objetivo de dar 
visibilidade para as mulheres que frequentam as arquibancadas brasileiras e trazer à tona aspectos que cercam 
a experiência feminina com o esporte mais popular do país. 

04/12/2018 5:00:00 PM CJE 39 Dimítria de Faria Coutinho 8950593 Jornalismo Matutino
A história de muitas histórias: 
Suzana Cavalheiro e a imagem 
do futebol feminino no Brasil

Prof. Dr. Doutor Luciano Victor 
Barros Maluly

Prof. Dr. André Chaves 
de Melo Silva

Ms. Silmara Regina Biazoto 
Gabriolli

livro-reportagem

Este trabalho é um livro-reportagem que conta a trajetória da ex-jogadora de futebol Suzana Cavalheiro. Ela 
jogou, sobretudo, durante as décadas de 1980 e 1990. Durante sua carreira, enfrentou diversas situações das 
quais outras muitas atletas também enfrentaram. É por isso que esse trabalho se propõe a utilizar Suzana 
como personagem para representar a história de toda uma geração e, também, um fragmento da história do 
futebol feminino no Brasil.



04/12/2018 7:00:00 PM CJE 39
Carla Lorrayne dos Santos 
Monteiro

9307294 Jornalismo Matutino
No grito (de gol)! - Mulheres 
que narram esportes

Prof. Dr. Doutor Luciano Victor 
Barros Maluly

Prof. Dr. Alexandre 
Barbosa

Sra. Soraia Henriques
Especial de rádio + 
site

Especial de rádio sobre as mulheres que fazem história e carreira à frente dos microfones em competições 
esportivas. 
O programa apresenta vozes femininas, bem como suas vantagens e dificuldades em desbravar um território 
em que até pouco tempo não cabia mulheres. 
O projeto conta ainda com um blog com conteúdo exclusivo sobre o tema.

04/12/2018 7:00:00 PM CJE 34
Gabriela Gonçalves Sarmento de 
Brito

8949844 Jornalismo Noturno

Música Brasil: Plano Editorial 
de um site com novas 
abordagens sobre a música 
nacional

Prof. Dr. Eugênio Bucci Sra. Cláudia Croitor
Prof. Dr. Wagner Souza e 
Silva

Plano Editorial

Este Trabalho de Conclusão de Curso consiste em um Plano Editorial para um novo
site de notícias e serviços, que traz novas abordagens sobre a música feita no Brasil.
Quatro pilares correspondem à estrutura básica do veículo: Notícias, Fichas Técnicas,
Agenda de Shows e Trabalhos Acadêmicos. Através deles vai ser possível fazer a
cobertura jornalística da música nacional, resgatar as fichas técnicas que se perderam
com a digitalização da música, organizar as informações sobre shows que acontecem
no País e, por fim, reunir os trabalhos acadêmicos na área da música. As aulas da
disciplina de Gerenciamento de Empresas Jornalísticas, assim como a estrutura
definida com o orientador são o norte da metodologia deste trabalho. Ao longo dos
capítulos, a cultura corporativa da empresa começa a ser pensada, assim como a
fórmula editorial, perfis de público e estratégias de redes sociais são definidos. Além
disso, um levantamento traz a análise dos concorrentes. Pontos fortes e fracos,
ameaças e fortalezas são colocados em uma planilha SWOT, que servirá como base

05/12/2018 9:30:00 AM CJE 35 Igor Leonardo Truz Moraes 5936584 Jornalismo Matutino
A pauta não é nossa: SEO, 
Instagram e práticas 
jornalísticas

Prof. Dr. Luciano Guimarães
Sr. Douglas de Oliveira 
Calixto

Prof. Dr. Marcos Zibordi monografia
A partir da narração de uma experiência em um projeto de SEO e do levantamento de dados sobre publicações 
no Instagram, o trabalho propõe uma reflexão sobre o impacto das dinâmicas impostas pela internet sobre a 
prática jornalística.

05/12/2018 10:00:00 AM CJE 39
Jessica Bernardo Marcelino de 
Lima

8950190 Jornalismo Matutino Quando as grades se fecham
Profa. Dra. Mônica de Fátima 
Rodrigues Nunes Vieira

Prof. Dr. Renato Levi 
Pahim

Sra. Nana Queiroz documentário

O documentário “Quando as grades se fecham” busca retratar como a prisão de mulheres tem impacto sobre a 
vida de suas famílias. O enredo aborda os reflexos do encarceramento sobre quatro eixos principais: os filhos; o 
preconceito vivido pelo familiar de uma pessoa presa; o sofrimento emocional dos parentes e as idas às 
penitenciárias.

05/12/2018 11:00:00 AM CJE 38 Amanda Ferreira de Oliveira 8950360 Jornalismo Noturno

 Os artesãos da educação: 
conversa com os educadores 
guarani da aldeia Tenondé 
Porã

Profa. Dra. Rosana de Lima Soares
Prof. Emerson de 
Oliveira Souza

Prof. Dr. Ivan Paganotti livro-reportagem

A cultura tem um papel importante no contexto da educação indígena. Em 1988, a Constituição Federal 
assegurou aos indígenas o direito a uma escola diferenciada, que valorize seus costumes, língua e práticas 
próprias de ensino. Com intuito de fortalecer a sua cultura por meio da educação, as lideranças guarani 
construíram, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, Centros de Educação e Cultura Indígena (CECIs) 
nas aldeias: Krukutu, Tenondé Porã e Jaraguá. Objetivo deste trabalho é apresentar quais foram desafios para 
a construção desses espaços e como eles contribuem para a disseminação do conhecimento guarani. Este 
livro-reportagem também traz a história de seis educadores da Tenondé Porã e mostra como eles trabalham 
elementos como artesanato, agricultura e música junto com as crianças. A apuração do material foi feita com 
base em entrevista com os educadores e visitas às aldeias. Também foi realizada a leitura de materiais 
produzidos por pesquisadores indígenas e não indígenas. A partir dos relatos, foi possível perceber a 
importância do CECI para a comunidade guarani. Além de ser um centro de disseminação cultural, ele se tornou uma fonte de renda para muitos educadores, oficineiros, faxineiros, seguranças e cozinheiros.

05/12/2018 2:00:00 PM CJE 38 João Henrique Furtado Silva 8545531 Jornalismo Noturno

A estratégia para narrar um 
enredo: A análise da narrativa 
durante a cobertura da Rede 
Globo no carnaval paulistano 
de 2018

Profa. Dra. Rosana de Lima Soares
Profa. Dra. Mayra 
Rodrigues Gomes

Profa. Dra. Juliana Doretto monografia

Este trabalho parte de uma reflexão acerca da construção narrativa durante os desfiles das escolas de samba 
de São Paulo em 2018, transmitidos pela Rede Globo. No estudo, entende-se a cobertura carnavalesca como 
um resultado de uma estratégia que espera gerar determinadas emoções e significados no receptor. Para isso, 
utiliza-se a análise da narrativa desenvolvida por Luiz Gonzaga Motta (2013) a fim de desconstruir a 
transmissão em estratégias elementares que, apesar de estarem separadas neste estudo, são partes de um 
projeto unitário desenvolvido pelas vozes narrativas durante a cobertura.

05/12/2018 3:30:00 PM CJE 31 Victória De Santi Serafim 9306118 Jornalismo Matutino
Carandiru: o caso que desafiou 
o direito penal brasileiro

Prof. Dr. Vitor Souza Lima Blotta Prof. Dr. Eugênio Bucci Sra. Maria Carolina Tavares site

O trabalho faz uma análise do impacto que o Caso Carandiru teve sobre o direito brasileiro, à luz do artigo 
Racionalidade Penal Moderna, de Álvaro Pires, e traz o perfil de cinco promotores que atuaram em júris 
condenando o Coronel Ubiratan Guimarães e mais 74 policiais. Além de uma entrevista com a pesquisadora 
Maíra Machado, da Fundação Getúlio Vargas, especializada no caso e avaliação dos ineditismos que o 
massacre e seu processo tiveram.

05/12/2018 3:30:00 PM CJE 39 Victória Pimentel Oliveira 8545249 Jornalismo Noturno Movimento-Feira Prof. Dr. Wagner Souza e Silva
Prof. Ms. Guilherme 
Tosetto

Profa. Dra. Daniela Oswald 
Ramos

site
Investigação no formato de website sobre feiras especializadas em economia criativa e consumo consciente na 
cidade de São Paulo. O projeto é composto por diversas séries fotográficas, além de conteúdo textual e gráfico. 

05/12/2018 5:00:00 PM CJE 38 Carolina Ribeiro de Oliveira 8950791 Jornalismo Matutino
De Pinheiros a Itaquera: as 
políticas para o Ensino Médio 
público a partir de São Paulo

Profa. Dra. Eun Yung Park Sr. Daniel Cara Sr. Fabio Takahashi
livro, livro-
reportagem

Este Trabalho de Conclusão de Curso consiste em um livro sobre o Ensino Médio público, tendo como recorte 
a cidade de São Paulo, maior rede pública do Brasil e que, só no Ensino Médio, atende mais de 400 mil 
alunos. Com o objetivo de explicar de forma geral e didática as políticas públicas e o cenário desta etapa 
escolar no Brasil e, de forma mais específica, nas escolas paulistanas, o trabalho aborda modelos de 
financiamento, desigualdades socioeconômicas, currículo e as mudanças propostas para os próximos anos. 
Para traçar esse panorama, o texto utilizou-se de entrevistas com os principais pesquisadores da área no 
Brasil, relatórios de organizações internacionais, pesquisas acadêmicas e coleta e raspagem de dados 
atualizados vindos de órgãos públicos (como o governo federal e o governo do Estado de São Paulo). 



05/12/2018 7:00:00 PM CJE 31 William Nunes Luz 8605023 Jornalismo Noturno
Sonhos à Prova - a história de 
vida de estudantes de 
cursinhos populares

Prof. Dr. Dennis de Oliveira
Ms. Maria Marta Picarelli 
Avancini

Sr. Vagner de Alencar livro-reportagem

Bozo, Ana Paula, William e Nadja são quatro estudantes moradores de periferias. Diante das dificuldades, cada 
um precisou encontrar uma alternativa para mudar de vida: os cursinhos pré-vestibulares gratuitos. Nesses 
lugares, eles tiveram não só acesso a uma educação melhor, mas também descobriram um sentido na luta por 
uma sociedade mais justa.
Em Sonhos à Prova, você conhecerá a real caminhada daqueles que, apesar de terem “chegado lá”, 
continuam tendo que batalhar todos os dias contra um exército de desigualdades.

05/12/2018 7:00:00 PM CJE 38 Thiago de Castro Nepomuceno 8950422 Jornalismo Matutino
Vidas em rede: como as redes 
sociais estão modificando 
quem somos 

Profa. Dra. Eun Yung Park Profa. Dra. Magaly Prado Sr. Rafael Kato livro-reportagem

Este trabalho de Conclusão de Curso é um livro que busca investigar como as redes sociais estão modificando 
a vida de seus usuários, sobretudo os da geração Millennial (nascidos entre 1981 e 1996). 

O livro foca em quatro grandes temas: o debate em torno do vício em redes sociais; a influência das redes 
sociais na saúde mental e física de quem as usa; a modificação das relações amorosas e o impacto na política 
e na sociedade. 

O projeto tem como objetivo trazer à tona as mais recentes discussões sobre o tema para qualquer tipo de 
público, seja ele familiarizado com essas plataformas ou não, através de estudos acadêmicos, entrevistas com 
especialistas de diversos campos da ciência e reportagens sobre tecnologia.

05/12/2018 7:00:00 PM CJE 34 Nairim Liz Bernardo Marques 8950568 Jornalismo Noturno Quero Voltar Sempre Preta
Profa. Dra. Mônica de Fátima 
Rodrigues Nunes Vieira

Sra. Joyce Prado Sra. Adriana Couto documentário

O documentário “Quero Voltar Sempre Preta” procura refletir sobre como as mulheres negras se relacionam 
com seus corpos, com estética e com a sociedade, que também se relaciona com esses corpos. Foram 
realizadas entrevistas levando em consideração o contexto brasileiro, em que o racismo estrutural é bastante 
evidente e no qual o papel social, político e cultural da estética é de suma importância na luta antirracista.

05/12/2018 7:00:00 PM CJE 39 Juliana Meres Costa 4956192 Jornalismo Matutino

Jornalismo na Escola: uma 
proposta de desenvolvimento 
de multiletramentos, senso 
crítico e cidadania na sala de 
aula de língua estrangeira

Prof. Dr. André Chaves de Melo 
Silva

Prof. Dr. José Luiz 
Proença

Profa. Dra. Lívia de Araújo 
Donnini Rodrigues

monografia

O presente projeto tem o objetivo de ampliar o letramento digital, a habilidade escrita em língua estrangeira, a 
cidadania e a conscientização sobre conceitos fundamentais do jornalismo em alunos do Ensino Fundamental 
II. Para tanto, foram desenvolvidas duas revistas impressas (com a temática do turismo) e um blog virtual de 
resenhas de filmes. Com isso, esperou-se formar alunos mais aptos a atuar de maneira crítica na sociedade 
contemporânea, no contexto da Era da Informação.

06/12/2018 11:00:00 AM CJE 34 André Meirelles 8544505 Jornalismo Noturno
Animal das Pistas - A história 
de uma corredora

Prof. Dr. Renato Levi Pahim
Prof. Dr. Wagner Souza 
e Silva

Prof. Dr. Luiz Fernando 
Santoro

documentário

No documentário “Animal das Pistas – A história de uma corredora” é apresentada a história de vida de Ana 
Luiza dos Anjos Garcez, mais conhecida pelo apelido de Animal. Ana Luiza nasceu em São Paulo e passou 
toda a sua infância e começo da adolescência em um orfanato, após a mãe abandoná-la em uma caixa de 
sapatos ainda recém-nascida. Aos 18 anos, teve que deixar o orfanato e, sem conhecer ninguém da família e 
sem opção de moradia, passou a morar pelas ruas do centro de São Paulo. No final dos anos 90, veio o 
despertar para a corrida de rua e, com a ajuda do secretário municipal Fausto Camunha, passou a morar no 
Ginásio do Ibirapuera, onde vive até hoje em um dos alojamentos. Animal é, atualmente, um dos maiores 
símbolos da corrida de rua de São Paulo por todo o seu talento para o esporte e sua história de superação.

06/12/2018 11:00:00 AM CJE 34
André Meirelles Chagas Delfino 
Gomes

8544505 Jornalismo Noturno
Animal das Pistas - A história 
de uma corredora

Prof. Dr. Renato Levi Pahim
Prof. Dr. Wagner Souza 
e Silva

Prof. Dr. Luiz Fernando 
Santoro

documentário

No documentário “Animal das Pistas – A história de uma corredora” é apresentada a história de vida de Ana 
Luiza dos Anjos Garcez, mais conhecida pelo apelido de Animal. Ana Luiza nasceu em São Paulo e passou 
toda a sua infância e começo da adolescência em um orfanato, após a mãe abandoná-la em uma caixa de 
sapatos ainda recém-nascida. Aos 18 anos, teve que deixar o orfanato e, sem conhecer ninguém da família e 
sem opção de moradia, passou a morar pelas ruas do centro de São Paulo. No final dos anos 90, veio o 
despertar para a corrida de rua e, com a ajuda do secretário municipal Fausto Camunha, passou a morar no 
Ginásio do Ibirapuera, onde vive até hoje em um dos alojamentos. Animal é, atualmente, um dos maiores 
símbolos da corrida de rua de São Paulo por todo o seu talento para o esporte e sua história de superação.

06/12/2018 1:00:00 PM CJE 34 Diego de Oliveira Rodrigues 7586678 Jornalismo Noturno 1996: a história do quase Prof. Dr. Renato Levi Pahim
Prof Dr. Luiz Fernando 
Santoro

Sra. Myussa Camillo documentário

O trabalho de conclusão em curso Jornalismo é sobre o vice-campeonato brasileiro conquistado pela 
Portuguesa em 1996. A ideia é retratar um momento histórico de um time de colônia, familiar do futebol 
nacional que quase chegou à glória máxima e mostrar o tipo de proximidade e a importância das relações que 
o esporte proporciona. A Lusa, como é conhecido o time de futebol por seus adeptos, se classificou como um 
azarão, precisando de uma grande combinação de resultados para ir à fase de “mata-mata”. Com a 
classificação, eliminou equipes muito mais poderosas, como o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, chegando até a 
final contra o Grêmio.

06/12/2018 2:00:00 PM CJE 38 Isabel de Seta Camara Lima 8949872 Jornalismo Noturno
60 dias de campanha: um 
diário jornalítico das eleições 
de 2018

Prof. Dr. Eugênio Bucci
Sr. Lucas Amorim 
Pereira

Sra. Renata Lo Prete livro-reportagem

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste num livro-reportagem em formato de diário, que 
relata notícias e acontecimentos que marcaram sessenta dias da campanha eleitoral de 2018 no Brasil, com 
foco na disputa para o cargo de presidente da República. O período coberto por esse relato começa no final do 
prazo para a realização das convenções partidárias, no início de agosto, e termina no dia do segundo turno das 
eleições, em 28 de outubro de 2018. Com base na reprodução de manchetes e trechos de reportagens, este 
TCC procura descrever, além de narrar, os sobressaltos e a evolução do debate público em suas múltiplas 
interfaces com o jornalismo durante uma campanha particularmente eletrizante, que incluiu até mesmo um 
atentado que quase matou o candidato Jair Bolsonaro (PSL), que, ao final, acabou se saindo vitorioso. O 
formato de diário, na primeira pessoa, com vasta tradição no jornalismo, justifica-se em função da experiência 
profissional da autora, que, durante toda a campanha, trabalhou como assistente da jornalista Renata Lo Prete, 
âncora do Jornal da Globo, apresentadora do Canal GloboNews e responsável por um programa na Rádio CBN. Em seu cargo de assistente, a autora deste TCC pesquisava notícias e artigos de opinião nas redes sociais e na imprensa para consolidar, diariamente, pautas para a cobertura dos acontecimentos e dos debates em curso. A partir desse ponto de observação privilegiado da efervescência da disputa das ideias entre partidos e candidatos, bem como do comportamento de jornalistas e veículos, o presente relato traz à luz um momento singular do Brasil e de sua imprensa.

06/12/2018 4:30:00 PM CJE 35 Felipe de Barros Marquezini 5953145 Jornalismo Noturno
A Família Paes de Barros no 
Estado de São Paulo

Prof. Dr. Cláudio Júlio Tognolli

Professora Doutora 
Verena Kewitz, 
professora da Faculdade 
de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas - 
USP  da 

Prof. Dr. Luciano Victor Barros 
Maluly

livro-reportagem

O objetivo do presente trabalho é a transformação de uma pesquisa genealógica do autor em uma narrativa 
familiar. O trabalho genealógico consiste principalmente na apuração de nomes e parentescos, datas de 
nascimento, batismo, matrimônio e falecimento; aqui pretendemos ampliar essa pesquisa para vidas pessoais 
e profissionais, relações pessoais e participação na vida pública. 
 A narrativa que se pretende desenvolver tem como foco principal três gerações de uma família, abarcando um 
período de 190 anos, de 1742 a 1932: o casal Antônio de Barros Penteado e Maria Paula Machado, casados 
em Itu em 15 de março de 1778, seus filhos e netos, que incluem militares, políticos e titulares do Império, 
sempre tendo como pano de fundo as diferentes fases da história paulista transcorridas ao longo desse extenso 
período.  
 Como método de pesquisa, além de registros civis e paroquiais do estado de São Paulo, foram consultadas 
obras biográficas e autobiográficas de membros da família, narrativas em obituários, jornais publicados desde 
1835, obras genealógicas, e documentos oficiais e pessoais dos envolvidos obtidos pelo autor ao longo de sua pesquisa genealógica.



06/12/2018 5:00:00 PM aguardando sala Melissa Myeko Lenz 5585447 Jornalismo Noturno
O mercado de luxo na 
imprensa

Prof. Dr. André Chaves de Melo 
Silva

Mônica Arouca, 
Jornalista e professora 
universitária. Doutora em 
Ciências da Linguagem 
pela USP, onde é 
pesquisadora sênior.

Prof. Dr. José Luiz Proença monografia

O mundo do mercado de luxo e as formas como ele é apresentado e tratado na imprensa, investigando a 
trajetória desse conceito através da história e apontando a evolução e o futuro das publicações desse segmento 
no Brasil foram tema desta monografia de TCC, a qual buscou analisar o estado atual do mercado e de sua 
relação com a comunicação, bem como tendências do futuro.

06/12/2018 5:00:00 PM aguardando sala Paula Thiemy Nakaoto Silva 8950512 Jornalismo Noturno
Mães Atletas: a grande 
conquista

Prof. Dr. Doutor Luciano Victor 
Barros Maluly

Prof. Dr. Mônica de 
Fátima Rodrigues Nunes 
Vieira

Sra. Daniela Del Carlo 
Bernardi

livro

O presente trabalho consiste em um livro com relatos de atletas profissionais sobre suas carreiras e, 
especialmente, sobre suas relações com a maternidade. Bia Neres, Fabiola Molina, Fabiana Beltrame, Fabiola 
de Souza, Fabiana Murer e Fabiana Gripa contam como o mundo do esporte se mistura às novas descobertas 
que um filho traz. As médicas do esporte Natália Guardieiro e Tathiana Parmigiano contribuem com 
depoimentos sobre suas vivências com as mamães e explicam, de maneira simples, quais são as principais 
mudanças que as atletas enfrentam, do ponto de vista da medicina, quando esses dois universos se cruzam. 
Ao fim de cada história, uma análise descontraída sobre o papo da autora com a mamãe atleta. 

06/12/2018 6:00:00 PM CJE 38 Letícia Rosa de Paiva 8950680 Jornalismo Matutino
Guia da reportagem feminista: 
perspectivas do feminismo no 
trabalho jornalístico.

Profa. Dra. Alice Mitika Koshiyama
Profa. Dra. Daniela 
Osvald Ramos

Profa. Dra. Anna Flavia 
Feldmann

livro

Este Trabalho de Conclusão de Curso propõe práticas de reportagem que levam em conta perspectivas 
feministas em suas diferentes etapas de produção — como as de construção da pauta, entrevistas, edição e 
apresentação de narrativas. Essa ótica sobre a reportagem nasce de uma aproximação com metodologias de 
pesquisa feminista, desenvolvidas a partir de meados do século XX nos Estados Unidos e na Europa, e que 
trazem como pilar a inclusão de fatores de gênero nas análises. A partir da literatura sobre abordagens de 
pesquisa feminista em diferentes campos das ciências humanas — como sociologia, comunicação, etnografia 
e história oral — e das experiências de mulheres jornalistas com foco em reportagem de direitos humanos 
entrevistadas para este Trabalho, são apontados caminhos para uma reportagem feminista. A proposta destaca 
a necessidade de que reflexões sobre narrativa, discurso, interseccionalidade, hierarquia, lugar de fala, 
decolonização, entre outros tópicos sejam assimilados pela rotina jornalística. Essa abordagem está 
constantemente se reconstruindo, estando aberta a novas possibilidades e a questões consonantes com valores feministas. 

06/12/2018 6:00:00 PM CJE 31 Giovanna Chencci Marques 8950151 Jornalismo Matutino
Mulher por Inteiro - A 
deficiência no cotidiano delas

Profa. Dra. Eun Yung Park Sra. Isabella D'Ercolle Prof. Ms. Pedro Lopes livro-reportagem

Este Trabalho de Conclusão de Curso consiste em um livro-reportagem que aborda as histórias de oito 
mulheres com deficiência em quatro temas diferentes: autoestima, maternidade, mercado de trabalho e 
sexualidade. A partir destes tópicos, o objetivo deste trabalho é mostrar que essas mulheres sofrem uma "dupla 
desvantagem", pela questão do gênero, mas também por conta de suas deficiências. O cotidiano das 
personagens mostra que elas são vistas do ponto de vista do capacitismo, uma forma de enxergar o outro 
como incapaz pela sua deficiência.
Todas as mulheres retratadas não possuem histórias de superação, mas vidas que foram marcadas pela 
deficiência e por todas as dificuldades impostas a elas, seja pela falta de acessibilidade, ou então pelo 
preconceito. Por mais que a deficiência tenha sido sempre o fator de discriminação maior em suas vidas, o fato 
de serem também mulheres, contribuiu para que os desafios tenham sido ainda maiores.

06/12/2018 7:30:00 PM CJE 24 Pâmela Carvalho de Deus Andrade 8627320 Jornalismo Noturno "Do Lado de Cá" Prof. Dr. Dennis de Oliveira Prof. Dr. Eugênio Bucci Sr. João Paulo Charleaux livro-reportagem

07/12/2018 9:00:00 AM CJE 38 Kaio Cassio dos Santos 8949271 Editoração
Qorpos: Um projeto 
experimental de publicação 
LGBTQ

Prof. Dr. Jean Pierre Chauvin
Prof. Dr. Renan Honório 
Quinalha

Prof. Dr. Francisco I. S. 
Homem de Melo

zine

O presente trabalho propõe uma nova publicação experimental de recorte LGBTQ, a zina Qorpos. A partir de 
uma análise histórica e social dos discursos empregados pelo Estado, pela Igreja, pela Ciência e pela Mídia 
acerca dos corpos desviantes das normas de gênero e sexualidade, a pesquisa focaliza o surgimento do 
movimento pró-diversidade durante a ditadura militar (1964-1985). O jornal Lampião da Esquina (1978-1981) é 
abordado como estudo de caso da imprensa alternativa, com foco em seus propósitos políticos, aspectos 
gráficos e importância na construção de posicionamentos contra-hegemônicos acerca da sexualidade. Assim, 
a pesquisa pretende dar embasamento para a atuação ativista e editorial nos dias atuais, em que 
permanências e rupturas nos discursos e linguagens sinalizam novas disputas em torno da liberdade dos 
corpos, o afrontamento entre a arte cuir (queer) e o avanço do fundamentalismo religioso.

07/12/2018 2:00:00 PM CJE 34 Adam Henrique Novaes 8000425 Editoração
As Revelações do Príncipe do 
Fogo: Edição Modernizada

Prof. Dr. Thiago Mio Salla
Prof. Dr. Plínio Martins 
Filho 

Sra. Cristina Yamazaki livro

O presente trabalho consiste na realização de uma edição modernizada e fidedigna do livro perdido As 
Revelações do Príncipe do Fogo, de autoria de Febrônio Índio do Brasil. Este foi uma figura bastante marcante 
e controversa para a história do Rio de Janeiro no final dos anos 1920, chegando a ser objeto de interesse do 
poeta francês Blaise Cendrars. Sabe-se, desde aquele momento, que Febrônio escrevera um livro elogiado por 
Mário de Andrade, Prudente de Moraes Neto e Sérgio Buarque de Holanda. Porém a obra esteve desaparecida 
até pouco tempo atrás e continua fora de circulação, sendo o único exemplar existente, de sua única tiragem, 
aquele que pertenceu à Mário de Andrade, datado de 1926, e hoje se encontra na biblioteca do Instituto de 
Estudos Brasileiro (IEB). Esta monografia busca resgatar o livro As Revelações do Príncipe de Fogo, em uma 
edição que se supõe mais ajustada ao leitor contemporâneo e, para tanto, além de estabelecer e discutir o 
texto, procurou elucidar a história editorial do livro e a repercussão de Febrônio na cultura popular por meio de 
paratextos que a acompanham a presente proposta editorial.

07/12/2018 2:00:00 PM CJE 39 Cesar Carnevale Isoldi 8950377 Jornalismo Matutino
Curai-nos do Mal: quando fé, 
ética e saúde se cruzam

Prof. Dr. Vitor Souza Lima Blotta
Profª Drª Daniela Osvald 
Ramos

Prof. Dr. André Chaves de 
Melo Silva

livro-reportagem

Este Trabalho de Conclusão de Curso consiste em um livro-reportagem sobre as relações entre a 
espiritualidade, a ética e a medicina. A obra aborda histórias de personagens que recorreram à fé como um 
suporte para tratamentos médicos ou psicológicos, através de textos em estilo jornalismo literário. Em paralelo 
a esses relatos, são também apresentados reportagens sobre as religiões de cada um deles, dados de estudos 
científicos sobre o tema, além de entrevistas com especialistas.

O livro é conduzido pela história de quatro personagens principais, cada um pertencente a uma religião 
diferente, onde são abordados aspectos da sua trajetória, sua relação com a fé e também tenta entender de 
que maneira suas crenças podem ter afetado seus tratamentos.

07/12/2018 3:00:00 PM CJE 38 Marina Morais Caporrino 9306400 Jornalismo Matutino
25%: a violência obstétrica no 
Brasil

Profa. Dra. Alice Mitika Koshiyama
Profa. Dra. Michelle 
Prazeres

Sra. Andrea Di Profio 
Morettoni

livro-reportagem
Livro-reportagem sobre a violência obstétrica no Brasil e suas principais formas. O livro também analisa os 
principais grupos sociais afetados por cada forma de violência, as consequências físicas e psicológicas do 
abuso e as denúncias. Por fim, um outro olhar sobre o parto, chamado de parto humanizado.



07/12/2018 4:00:00 PM CJE 35 Marina Reinhold Timm 9305761 Editoração Ficção Científica Made in Brazil Prof. Dr. Plinio Martins Filho
Prof. Dr. Jean Pierre 
Chauvin

Sr. George Amaral livro

Este projeto apresenta uma antologia de Ficção Científica brasileira e reúne dezesseis contos de diferentes 
autores. A partir das conhecimentos práticos e teóricos adquiridos ao longo da graduação, a proposta é 
resgatar obras e autores e reapresentá-las ao público. Os contos selecionados foram publicados até a década 
de 1960, o primeiro grande marco editorial da Ficção Científica nacional. Além da seleção, o trabalho inclui a 
digitalização e a preparação dos textos, a criação de um projeto gráfico adequado, a redação de paratextos que 
auxiliem a relação do leitor com a obra e, por fim, a confecção de um boneco que se aproxime do produto final.

07/12/2018 7:00:00 PM CJE 38 Carolina Mantovani Paiva Pulice 8950300 Jornalismo Noturno

Destino São Paulo: 
Congoleses, acolhimento d 
suas fronteiras na capital 
paulista.

Profa. Dra. Marília Pacheco Fiorillo Sr. Marcelo Haydu Sr. Marco Antonio Rezende livro-reportagem
O livro abordará as políticas públicas oferecidas pela cidade voltadas para os imigrantes refugiados, além de 
contar a história de refugiados congoleses

07/12/2018 7:00:00 PM aguardando sala Rodrigo Neves Lopez Alvarez 7587193 Jornalismo Matutino
JORNAL ALICERCE: Entre a 
juventude e a classe operária

Prof. Dr. Dennis de Oliveira
Profa. Dra. Alice Mitika 
Koshiyama

Prof. Dr. Roseli Fígaro monografia

Este Trabalho de Conclusão de Curso pretende analisar as edições do jornal Alicerce da Juventude Socialista, 
produzido pela organização homônima entre os anos 1982 e 1984. O objetivo é resgatar a história do jornal, 
desde as origens de seu grupo fundador até o fim da organização Alicerce.
O Alicerce é um caso particular na história da imprensa alternativa brasileira, por ser publicado por um grupo 
marxista para um público de jovens. Este trabalho pretende também examinar que contradições emergiram 
desta dualidade e como estas contradições determinaram o desenvolvimento do jornal.

10/12/2018 7:30:00 PM CJE 34 Jeferson Moreira Gonçalves 8950784 Jornalismo Noturno Hiperconectados Prof. Dr. Wagner Souza e Silva
Dra. Patrícia do Prado 
Ferreira

Prof. Ms. Danilo Patzdorf livro

Este projeto é um livro que mistura um tom científico com trabalhado de reportagem feito por meio de 
entrevistas com pesquisadores da área. O trabalho procura entender os efeitos da Hiperconexão, um fenômeno 
que ultrapassa a questão dos meios e das tecnologias e se inscreve como constituinte da vida dos sujeitos em 
sociedade. O projeto se debruça ao redor da compreensão do fenômeno por diferentes áreas, como a 
sociologia, a filosofia e a psicanálise a fim de convidar o leitor a desenvolver reflexões sobre a temática e sobre 
a contemporaneidade. A proposta é compreender porque se mostra necessário o pensamento reflexivo e como 
a internet acaba distanciando os sujeitos dele; entender as alterações e atuações que as tecnologias digitais 
causaram na comunicação humana e como possibilitou o surgimento de novas configurações, ambientes, 
relações e estruturas de poder; como a hiperconexão permite o desenvolvimento de realidades fantasiosas que, 
muitas vezes, nascem em âmbito virtual, mas se espalham em âmbito real; compreender como nossas formas 
de interações com os meios digitais podem estar associadas aos nossos sintomas de solidão e desamparo, mesmo em um mundo cada vez mais conectado; alertar sobre como essas novas interações com a internet podem causar efeitos patológicos como a dependência de tecnologia; além de situar a presença da hiperconexão no caráter político e social dos sujeitos, para que seja possível entender e refletir como que se dá a sua atuação e como suas vidas mudaram com a presença de tecnologias. 

11/12/2018 6:00:00 PM CJE 34 Roberta Vassallo Bordoni 8949701 Jornalismo Matutino Campos para quem Prof. Dr. Renato Levi Pahim documentário
O documentário pretende retratar os contrastes e disparidades entre a vida cotidiana da população de Campos 
do Jordão – SP e o turismo de luxo de que vive a cidade. 

12/12/2018 10:00:00 AM CJE 34 André Barbosa Calderolli 8513494 Jornalismo Matutino

Infografia e Eleições no Brasil: 
Um estudo sobre o uso de 
recursos gráficos, interativos e 
multimídia na cobertura online 
das eleições de 2018 

Prof. Dr. Luciano Guimarães
Profa. Dra. Daniela 
Osvald Ramos

Sr. Tiago Jokura livro, monografia

Este trabalho se propõe a observar quais recursos gráficos, interativos e multimídia, peculiares do ambiente 
digital, veículos jornalísticos brasileiros que se destacam na área têm utilizado na cobertura de política 
nacional. Para isso, analisa infografias produzidas pela Folha de S.Paulo, O Estado de São Paulo e o Nexo 
durante três meses do período eleitoral de 2018. 
O jornalismo passa por uma crise que alcança não só seu modelo de negócio, como seu formato e até sua 
credibilidade. A infografia, como produto jornalístico, é para muitos um recurso capaz de nos ajudar a enfrentar 
essa crise, justamente por romper com o formato tradicional do texto e, no ambiente digital, ser capaz de 
integrar diferentes recursos como vídeos, animações, sons, hiperlinks, bases de dados e aqueles já conhecidos 
do impresso, como cores, gráficos, diagramas e fotografias, em prol da informação e do engajamento do 
público.
Diante disso, este estudo tenta enxergar possibilidades de caminhos para o jornalismo visual a partir de um 
retrato daquilo que já existe. Para chegar até lá, também debate o próprio conceito de infografia e seu formato 
no online, apresenta um pouco daquilo que é considerado de qualidade pelos maiores especialistas no assunto e traça um breve panorama do que tem se destacado no Brasil.

13/12/2018 7:00:00 PM CJE 34 Thiago Quadros de Miranda 8544697 Jornalismo Matutino
Modos de ler: o artista e o livro 
brasileiros

Prof. Dr. Luciano Guimarães
Prof. Dr. Atílio José 
Avancini

Sr. Luiz Gustavo Vieira Santos livro
Uma coletânea de seis ensaios sobre os diferentes lugares na relação do artista visual brasileiro com o objeto 
livro como suporte. Os ensaios se baseiam na experiência do autor com as mais diversas abordagens no livro 
de artista no Brasil.

14/12/2018 5:00:00 PM aguardando sala Pedro Passos Guijarro 8544850 Jornalismo Matutino
 Greve na tela - as greves de 
78 a 80 pela lente do 
documentário

Prof. Dr. Renato Levi Pahim
Sra. Regina Egger 
Pazzanese

livro-reportagem
Reportagem discutindo o movimento de documentários que acompanhou as grandes greves de São Paulo e 
ABC entre 1979 e 1980

14/12/2018 8:00:00 PM CJE 34 Daniel Thomas Quandt 8556450 Jornalismo Matutino
Digitalizando o Mundo: Manual 
da Fotogrametria Para 
Jornalistas

Prof. Dr. Wagner Souza e Silva
Prof. Dr. Marcelo 
Knörrich Zuffo

Prof. Dr. Luli Radfahrer Manual

O projeto “Digitalizando o mundo: manual da fotogrametria para jornalistas”,  tem como intuito ser uma 
introdução prática ao tema da fotogrametria aplicada ao jornalismo. A fotogrametria é uma forma de 
escaneamento 3D que permite obter um modelo tridimensional de um espaço ou objeto a partir de fotografias 
digitais. O manual é dividido em capítulos com o objetivo de apresentar os aspectos teóricos e técnicos da 
tecnologia, mostrar como ela é utilizada atualmente em diferentes áreas, apontar sua importância e 
aplicabilidade para a prática jornalística, e realizar um acompanhamento do trabalho envolvido em fazer um 
levantamento fotogramétrico por conta própria. O exemplo dado é a digitalização do Beco do Batman, um 
espaço de arte de rua e grafite em São Paulo, e sua visualização por meio da tecnologia de realidade virtual.



05/02/2019 10:00:00 AM CJE 31 Isabella Mimura Sato 9305722 Editoração
O editor paulista a serviço da 
literatura infantil (1970-2018): 
uma interpretação

Prof. Dr. Edmir Perrotti Sra. Denise Guilherme
Profa. Dra. Marisa Midori 
Deaecto

monografia Reunião histórico-documental de depoimentos de editores de literatura infantil da cidade de São Paulo. 

 



 













 


