
Curso de Jornalismo realiza parcerias com o Canal Futura e com a Rádio Brasil 

PUC Campinas oferece aos alunos oportunidades de experiências no ramo profissional, que 

representam grandes benefícios, através de parcerias no curso de Jornalismo. 

A Universidade PUC Campinas, através de duas parcerias, firmadas com a Rádio Brasil e com o 

Canal Futura, proporciona aos alunos do curso de Jornalismo experiências, desde o período 

durante a graduação, em possíveis futuros ramos de atuação no mercado de trabalho. Além de, 

também, proporcionar benefícios para as próprias instituições parceiras. Através do canal 

Futura os alunos têm a oportunidade de terem suas próprias produções audiovisuais exibidas 

na televisão, já através da parceria com a rádio os alunos possuem a experiência de participarem 

da produção e execução de um programa nela transmitido.  

De acordo com o professor Luiz Roberto Saviani Rey, orientador das disciplinas de 

Radiojornalismo e Jornalismo Aplicado B, a parceria com a Rádio Brasil é de grande importância 

para a vida acadêmica do aluno, pois propicia um primeiro contato com a profissão de fato, 

através de um programa semanal transmitido aos sábados, um boletim intitulado GIRO RMC - 

Cidadania em 15 minutos. Através desse programa os alunos têm a oportunidade de 

participarem da produção do conteúdo a ser veiculado, tendo seus nomes colocados como 

apresentadores, repórteres e editores do programa, o que está ligado à questão da identidade 

e representa outra vantagem da parceria, segundo Saviani.  

Além disso outros fatores benéficos também foram apontados pelo professor, como a 

oportunidade de os alunos estarem sendo avaliados profissionalmente, pelos diretores de 

jornalismo da emissora, durante a produção do programa de rádio, o que representa a questão 

da possível empregabilidade. Segundo Saviani, a oportunidade proporciona aos alunos a 

realização de um trabalho jornalístico real, que inclui todos os processos necessários, desde a 

seleção dos conteúdos até a própria locução. “É, enfim, a elaboração de um programa que 

extrapola o ambiente de sala de aula e laboratorial da universidade e chega a um público real, 

em uma emissora convencional e tradicional da cidade. ”, conclui o professor. 

 De acordo com Isabella Fernandes de Lima, de 21 anos, aluna do curso de Jornalismo que 

participou da produção do GIRO RMC, essa experiência é essencial e única para o aluno, pois 

proporciona a aplicação de todo conteúdo aprendido durante os semestres de graduação, além 

de possibilitar a realização e divulgação desse trabalho para um público real, trabalhando 

diretamente com os ouvintes da rádio. Sendo, segundo ela, uma preparação para o mercado de 

trabalho no qual os alunos estarão imersos após a conclusão do curso. 

A parceria com o canal Futura também proporciona aos alunos a experiência de terem suas 

produções audiovisuais divulgadas em um meio de amplo acesso a população brasileira, 

representando, dessa maneira, outro benefício das parcerias realizadas com mídias sociais. 

 De acordo com Acácio Jacinto, que responde pelo relacionamento do Canal Futura com as 

universidades parceiras, essa parceria tem como objetivo promover a diversidade cultural 

brasileira, já que o canal vê as universidades como fontes riquíssimas de conteúdo. Segundo ele, 

A PUC contribui, através do audiovisual, retratando seus documentários, que muitas vezes 

abordam questões sociais, e dessa forma, conseguem trazer aos milhares de espectadores do 

canal maior visibilidade à cidade de Campinas e suas diversidades, saindo do eixo que 

corresponde somente as grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo.   
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