
Regulamento para publicação de reportagens

dos estudantes de jornalismo da Ufal no Portal da Universidade

I – Objetivo

Art.1º  –  Este  regulamento  tem como objetivo  proporcionar  um espaço no Portal  da  Ufal  para 
publicação  de  textos  elaborados,  exclusivamente,  por  estudantes  do  curso  de  jornalismo  da 
instituição.

Art. 2º - Com esse espaço, busca-se estimular o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes da 
área, estimulando a prática da pesquisa, da produção, da apuração e da redação jornalística; além de 
dar visibilidade aos trabalhos dos discentes feitos no âmbito acadêmico.

II – Dos estudantes

Art.  1º  –  Apenas  estudantes  do  curso  de  Jornalismo,  regularmente  matriculados  a  partir  do  2º 
período, podem apresentar sugestão de textos para serem publicados no Portal da Ufal.

Art 2º – Para comprovação do disposto no Art. 1º, o estudante deve enviar junto com o texto uma 
cópia do histórico escolar ou declaração em que conste o período que está cursando.

III – Dos textos

Art. 1º - Serão aceitos textos apenas no formato de reportagem e que tenham relação com a rotina 
acadêmica da Ufal (pesquisa, projetos de extensão ou atividades de ensino), cujos “personagens” 
sejam professores, estudantes e servidores da Universidade, admitindo-se, também, a existência de 
“personagens” externos à instituição.

 Art. 2º - Matérias no formato de notícia, sobre assuntos factuais da Universidade, não serão aceitas.

Art.  3º  -  Além de  textos,  os  autores  também deverão  enviar  fotos  ou  artes,  com a  respectiva 
indicação de autoria das imagens.

IV – Das condições de envio e publicação

Art.  1º  -  Os  textos  deverão  ser  enviados  para  o  e-mail  ascomufal@gmail.com com o  assunto 
“estudante de jornalismo e o título da reportagem”.

Art. 2º – O autor do texto deve preencher e assinar o Termo de Responsabilidade, disponível no 
Anexo I deste regulamento. No documento, também deve constar a assinatura de um professor do 
curso de Jornalismo da Ufal, certificando de que a reportagem foi feita sob a orientação de um 
docente da área.

Art. 3º – Ao enviar o texto, o estudante também deve encaminhar os contatos dos entrevistados 
(número de telefone, e-mail), tendo em vista atender à imprensa caso a matéria desperte o interesse 
da mídia externa.

Art. 4º - O fato de o estudante ter enviado o texto não garante o direito à publicação no portal. As  
reportagens  enviadas  passarão  por  seleção  de  acordo  com  os  critérios  pertinentes  ao  gênero 
reportagem e do interesse institucional da Universidade.

Art. 5º - O texto será publicado no portal http://www.ufal.edu.br/.

Art. 6º - À equipe de servidores da Ascom fica reservado o direito de editar, redimensionar e decidir 
pela conveniência da publicação no portal da Ufal, respeitada a produção intelectual do estudante.

Art 7º- O estudante será comunicado se o texto foi aceito e informado sobre o link da publicação.

Art. 8º – O estudante autor do texto selecionado, automaticamente, concorda com a publicação de 
seu trabalho no Portal da Universidade Federal de Alagoas.
Art. 9º – As matérias serão assinadas com o nome do estudante e a especificação “estudante de 
jornalismo”.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DO TRABALHO

TERMO DE RESPONSABILIDADE

1. Dados do Estudante
Nome:
Nº matrícula:     
Celular:     
E-mail:

 “Declaro, para os devidos fins, que a reportagem sob título
_______________________________________________________________________________ 
foi realizada no âmbito  acadêmico do curso de jornalismo da Universidade Federal de Alagoas 
(Ufal), sob orientação do professor (a)
_____________________________________________________
 
_____________________, ____ de _______________________    de 20___ 
                  

________________________________________________________________________________
Assinatura do estudante

2 . Termo de Responsabilidade do Professor Orientador 

“Declaro, para os devidos fins, que  a produção da reportagem foi realizada sob a minha orientação 
no âmbito acadêmico do curso de jornalismo da Universidade Federal de Alagoas.” 

_____________________, ____ de _______________________    de 20___ 

Assinatura do professor orientador
                                                     Matrícula Siape: 


