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PORTARIA 009/2014 O Prof. Dr. Jorge Carlos Felz Ferreira, Diretor da Faculdade 
de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, 
no uso de suas atribuições e tendo em vista as 
deliberações do Conselho de Unidade, tomadas em 
reunião no dia 20 de Agosto de 2014 e ainda as Diretrizes 
Curriculares do Jornalismo, aprovadas pelo Senhor 
Ministro de Estado da Educação, e normatizadas por 
resolução do Conselho Nacional de Educação – CNE em 
27/09/2013, RESOLVE: 

 
CRIAR O CONSELHO EDITORIAL DOS PRODUTOS LABORATORIAIS DOS CURSOS DE JORNALISMO 
DA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO. 
 

1. O Conselho Editorial será composto por: (a) Diretor da Unidade; (b) Professores 
indicados pelos Colegiados dos Departamentos. 

2. Caberá a este conselho zelar, junto com os demais órgãos envolvidos com o projeto 
político-pedagógico dos cursos de Jornalismo, para que a prática laboratorial (que tem 
por objetivo permitir aos alunos adquirirem conhecimentos e desenvolver habilidades 
inerentes à profissão a partir da aplicação de informações e valores) seja alicerçada em 
projetos editoriais definidos e orientados a públicos reais, com publicação efetiva e 
periodicidade regular, tais como: jornais, revistas e livros, jornais murais, radiojornais, 
telejornais, webjornais, agência de notícias, produtos de assessoria de imprensa, entre 
outros. 

3. Neste sentido, caberá ao Conselho Editorial da FACOM propor e promover uma 
política editorial por meio de discussões sobre aspectos estratégicos, bem como 
aprovar normas específicas para cada produto laboratorial produzido pelos Cursos de 
Jornalismo. Cabe ainda aos conselheiros sugerir e recomendar edições, coberturas e 
produtos. 

4. O mandato dos membros do CONSELHO EDITORIAL DA FACOM seguirá o seguinte 
esquema: (a) diretor: duração de seu mandato à frente da Unidade; (b) professores 
indicados pelos Departamentos: 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos. 

5. Esta Portaria passa vigorar na data de sua assinatura. 
6. Publique-se por afixação. 

 
Em 22 de Setembro de 2014. 
 
 
 
 
Prof. Dr. Jorge Carlos Felz Ferreira 
Diretor da Faculdade de Comunicação 
Universidade Federal de Juiz de Fora 
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PORTARIA 010/2014 O Prof. Dr. Jorge Carlos Felz Ferreira, Diretor da Faculdade 
de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, 
no uso de suas atribuições RESOLVE: 

 
Nomear os seguintes professores, para junto com este, compor o CONSELHO EDITORIAL da 
Faculdade de Comunicação – FACOM: 
 
Prof. Dr.  Márcio de Oliveira Guerra; 
Prof. Ms.  Álvaro Eduardo Trigueiro Americano; 
Profa. Dra. Teresa Neves; 
 
Esta Portaria passa vigorar na data de sua assinatura. Publique-se por afixação. 
 
Em 22 de Setembro de 2014. 
 
 
 
 
Prof. Dr. Jorge Carlos Felz Ferreira 
Diretor da Faculdade de Comunicação 
Universidade Federal de Juiz de Fora 
 


