
“ (...) a realidade de produção 
do jornal on-line UniversiTag# 
tem demandado intensa ati-
vidade e dedicação do corpo 
docente e discente envolvidos, 
razão pela qual exigiu de nós a 
organização de um Manual de 
Redação & Estilo como esse, 
que foi intitulado “UniversiTag#: 
arte e conteúdo on-line”. A ne-
cessidade de organização de 
um livro como esse, contudo, 
não se apoiou apenas nessa 
necessidade primeira, mas tem 
corroborado o quão importante 
tem sido essa mídia para a 
comunidade acadêmica on-
-line. Nossos acessos, desde 
o surgimento desse projeto, 
estão aumentando gradativa-
mente e esboçam número até 
consideráveis para uma mídia 
universitária como essa. Os 
dados contabilizam acima de 
25 mil acessos gerais, o que 
têm nos motivado para ampliar 
o leque de diversidade de ma-
térias e temáticas do universo 
cibercultural.”
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Mais uma edição do UniversiTag# chega 
aos nossos ciberleitores. Seria natural en-
tender esse processo de produção do jornal 
digital uma tarefa simples, considerando a 
volatilidade de dados bem como o sistema 

de disseminação informativa tão veloz e eloquente, que tem 
sido o sistema de redes da Internet. No entanto, a realidade 
de produção do jornal on-line UniversiTag# tem demanda-
do intensa atividade e dedicação do corpo docente e discente 
envolvidos, razão pela qual exigiu de nós a organização de 
um Manual de Redação & Estilo como esse, que foi intitulado 
“UniversiTag#: arte e conteúdo on-line”. A necessidade de 
organização de um livro como esse, contudo, não se apoiou 
apenas nessa necessidade primeira, mas tem corroborado 
o quão importante tem sido essa mídia para a comunidade 
acadêmica on-line. Nossos acessos, desde o surgimento desse 
projeto, estão aumentando gradativamente e esboçam núme-
ro até consideráveis para uma mídia universitária como essa. 
Os dados contabilizam acima de 25 mil acessos gerais, o que 
têm nos motivado para ampliar o leque de diversidade de 
matérias e temáticas do universo cibercultural. 
 Nascido a partir de 2012, na disciplina Jornalismo 
Digital II, sob minha coordenação, com as turmas C e D, do 
curso de Comunicação Social – Jornalismo, da Unesp, o Uni-
versiTag# ampliou sobremaneira sua atuação no universo 
que circula. Nossos editores executivos, auxiliados por ad-
juntos, além de repórteres compromissados com a qualidade 
das matérias, têm realizado um trabalho que extrava sua con-
cepção laboratorial para uma dimensão profissionalizante, o 

Apresentação



que tem sido provado pelos acessos, comentários, e citações 
na imprensa tanto regional como dos grandes centros. Isso 
muito tem nos orgulhado.
 A proposta inicial abarcava apenas a disciplina especí-
fica do curso, como já apontei e, como o projeto tem avança-
do em diversas frentes e alcançado público numa dimensão 
quantitativa surpreendente, a disciplina Jornalismo Especia-
lizado, sob a coordenação da Profa. Dra. Angela Grossi, veio 
também a se juntar ao respectivo projeto, tornando o trabalho 
revisão editorial muito mais eficiente e atendendo a um anseio 
antigo nosso de um trabalho interdisciplinar. Estamos muito 
contentes com esta realização! 
 Diante disso, o Manual de Redação & Estilo intitulado 
“UniversiTag#: arte e conteúdo on-line” procurará legitimar 
as principais práxis a que o projeto se propõe. No decorrer de 
sua leitura, o ciberleitor encontrará as diferentes editorias, tan-
to técnicas como temáticas, do jornal on-line UniversiTag# e 
a varredura dos estilos e produção editoriais desta mídia on-
-line, que tem conquistado pouco a pouco o tão concorrido 
espaço do mundo on-line. Boa leitura!

Prof. Dr. Ricardo Nicola
Editor Chefe do UniversiTag# 

Líder do Grupo em Multimeios Mídia Press do CNPq
Senior McLuhan Fellow – UofT – Canadá

Prof.Assistente Doutor – Unesp - Bauru(SP)

O ano de 2014 marca uma nova etapa do Universi-
Tag#, com a parceria das disciplinas de Jornalismo 
Especializado I e Jornalismo Digital II, integrando 
as produções realizadas pelos alunos do 7o termo 
de Jornalismo.

O desafio de trabalhar de forma interdisciplinar está jus-
tamente em fazer uma cobertura aprofundada, com diversidade 
de fontes,  respeitando a limitação de tamanho que o universo 
on-line impõe. 

O que define o Jornalismo Especializado é tanto a abor-
dagem de um assunto específico quanto a abordagem para um 
público específico sobre determinado tema. É a informação diri-
gida à cobertura de assuntos determinados e em função de certos 
públicos, dando à notícia um caráter específico, agregando indiví-
duos de acordo com suas afinidades. A multiplicidade de gêneros 
de texto, seções e editorias de um mesmo veículo e, principalmen-
te, de veículos, é a representação clássica da especialização. 

Assim, a produção editorial ficou a cargo da disciplina de 
Jornalismo Especializado I, que busca o cumprimento dos funda-
mentos do jornalismo: observação, pesquisa,  entrevista, checa-
gem de dados, edição. Fazendo com que o aluno saiba adminis-
trar as relações com a fonte e tenha a capacidade de compreender 
e interagir com o seu público (leigo ou especializado), além de 
valorizar a contextualização, seleção, síntese, visão comparativa, 
usando os critérios de apuração jornalística como pilar central. 

Sabemos  que a estrutura descentralizada do ciberespaço 
complica o trabalho de apuração dos jornalistas nas redes, seja pela 
multiplicação das fontes sem tradição especializada no tratamento 
de notícias, espalhadas agora em escala mundial, seja pela emer-
gência na publicação dos fatos. Mas, enquanto espaço de aprendi-
zagem e experimentação, temos por princípio o texto atraente, bem 
redigido e que respeite as características do meio em que está sendo 
veiculado, a web. Portanto, a interdisciplinaridade vem agregar ao 
UniversiTag#, valorizando  e respeitando o bom Jornalismo.

Produção Editorial: 
a importância da parceria 

interdisciplinar



Quando começamos a discutir essa nova edição do 
UniversiTag# foi inevitável passar pela discussão 
sobre o planejamento gráfico-editorial do site.

Diante de uma plataforma pouco flexível 
(wordpress.com), tivemos que repensar todo o pro-

jeto gráfico-editorial utilizado na primeira edição. A começar pela 
troca de layout e pela usabilidade do site, passando pela atrativi-
dade visual e viabilidade técnica de se realizar tais alterações.

Através de horas e horas de pesquisa e testes, chega-
mos a um layout mais próximo do que pode ser considerado 
um portal de notícias.

Na página inicial aparecem as chamadas para as matérias 
principais, seguida por chamadas menores. O ícone também foi al-
terado, mantendo um padrão limpo, simples e que o relacionasse ao 
fundo e às cores do corpo do site e dos textos.

A ideia de círculos que compõem a imagem do Univer-
siTag# partiu da relação de expansão que o universo on-line traz 
consigo. Através dos hiperlinks torna-se possível chegar a lugares 
nunca antes visitados e a conclusões mais abrangentes e aprofun-
dadas.

Ademais, o importante é ressaltar que o planejamento 
gráfico-editorial do UniversiTag# não é algo fechado e imutá-
vel, mas que deve ser constantemente alterado com vistas a atender 
melhor seus ciberleitores.

Gustavo Zuccherato
Editor-executivo de Imagem e Estética

O desafio de (re)pensar a 
imagem do UniversiTag#

Agradeço ao professor Dr. Ricardo Nicola pela oportu-
nidade, seja pela parceria tão proveitosa, seja pela qualidade que 
conseguimos nessa 2a edição do UniversiTag#. Mais do que uma 
simples trabalho, estamos fazendo com que os alunos explorarem 
suas habilidades enquanto repórteres e editores, de maneira que es-
tejam preparados para o mercado de trabalho. Há muito a ser feito!

Profa. Dra. Angela Grossi de Carvalho
Revisora Editorial do UniversiTag# 

Profa.Assistente Doutora – Unesp - Bauru(SP)



Diziam que a TV mataria o impresso. Em seguida, di-
ziam a internet mataria a TV. Nada disso se confir-
mou. Os meios de comunicação estão todos, simul-
taneamente, fazendo seus papéis. Afinal, o mundo é 
plural e a informação é interesse de todos, cada um 

faz sua escolha onde e porque vai ler tal notícia, em determinado 
lugar. O digital, além de um complemento fantástico, é também 
fonte única de informação de muitas pessoas, no Brasil cerca de 
28 milhões de domicílios estão conectados.

Já não é mais possível reproduzir conteúdos do impres-
so nas plataformas virtuais. O público é diferente e as formas 
de produção de notícias também. A internet traz uma série de 
possibilidades limitadas ao papel. Como infográficos animados, 
vídeos, áudios, galeria de fotos e os links. Essa é a uma das mais 
atrativas possibilidades da internet: os cliques. Clique! Você vai 
para outra página. Clique! Um vídeo. Clique! Um novo site. 
Realmente, é uma navegação!

Nesse cenário cheio de possibilidades, o jornalismo 
deve se reinventar e mergulhar. Testar as possibilidades e falar 
diretamente ao leitor. Chamar sua atenção e assim ganhar mui-
tos acessos e cumprir a função principal: dar a notícia. Jorna-
lismo digital possibilita  interatividade, com comentários ins-
tantâneos e compartilhamentos em redes sociais. Além disso, 
contribui muito para o jornalismo colaborativo, apesar de não 
dar voz a todos, já é uma importante ponte para a sociedade 
em geral pautar os jornalistas.

No Brasil, 42,5 % de residências têm internet em casa, 
ainda há muito para ser conquistado. Nesse caminho que há 
pela frente, resta a torcida para que as políticas públicas con-
templem as camadas sociais sem acesso às redes e possibite que 
esse mundo cheio de possibilidade esteja ao alcance da maioria 
dos brasileiros. Isso talvez dê um caminho muito mais acessí-
vel para um jornalismo democrático, onde quem fala é o povo 
e a mídia apenas informa.

Interatividade no 
Jornalismo. Clique!
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1. O Futuro do 
Jornalismo

Nessa edição do UniversiTag, as editorias procuraram ex-
pandir as temáticas e oferecer para você, ciberleitor, notícias de 
qualidade, relevantes e sempre que possível, com um olhar iné-
dito. A editoria de Blog, apresenta e explica as ferramentas que a 
plataforma on-line oferece, mas que nem sempre são compreendi-
das pelos usuários, como por exemplo, o recurso da tag, ou ainda 
as modalidades de domínio dos blogs: as gratuitas e as pagas. Em 
cibercultura, as matérias estão recheadas de dicas de aplicativos 
que vão facilitar o seu dia-a-dia.

Celebridades abre espaço para  o debate de polêmicas, 
como o conteúdo das músicas cantadas pelas baterias universitá-
rias. E, principalmente, espaço para as vozes de celebridades dis-
cretas, as quais merecem todo brilho, como os alunos de design 
da Unesp Bauru  que tiveram classificação máxima no Guia do 
Estudante, ou ainda, os voluntários de um projeto social que agre-
gam esperança ao futuro dos alunos atendidos.

Sem se desprender do contexto vivido pelo país em 
2014, como o grande evento esportivo realizado no Brasil, as 
eleições presidenciais, a mais longa greve vivida pelas univer-
sidades estaduais paulista, entre outros, estão presentes, nas 
editorias de política e economia. Já a editoria de esporte não 
deixou ter seus temas monopolizadps pela Copa do Mundo, e 
debate a força que o esporte tem de incluir e levar bem-estar 
e hábitos saudáveis a qualquer tipo de pessoa, inclusive para 
pessoas especiais e deficientes físicos.  

Internacional trouxe curiosidades sobre o modelo de 
‘vestibular’ de outros países, como China e Estados Unidos, a 
comparação dessas provas vai surpreender você. Ciência e Tec-
nologia alerta desde sobre os riscos do uso exagerado e contí-
nuo de smartphones e similares para o usuário, até a discussão 
sobre partos humanizados. E por fim, e não menos importante, 
a editoria de Galerias se desafia a contar a notícia através da 
poesia presente nas fotos.

Todos nós da equipe UniversiTag desejamos uma ótima 
navegação ao longo das nossas oito editorias e ramificações pre-
sentes no site.  Clique sem limites!

Caroline Lima
Editora-executiva do Manual de Redação

Bianca Teixeira Morelli
Editora-adjunta do Manual de Redação
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O UniversiTag# é um jornal on-line que surgiu em 2013, 
por meio da iniciativa dos alunos de Jornalismo Notur-
no da Unesp em Bauru. O produto é fruto do apren-
dizado da disciplina de Jornalismo Digital, ministrada 
pelo docente Ricardo Nicola, e permite que os alunos 

testem seus conhecimentos e habilidades na prática do jornalismo no 
mundo digital. Apesar de ser em caráter experimental, o produto foi 
pensado de modo definitivo, seguindo os padrões editorias e estrutu-
rais dos grandes veículos de comunicação on-line.

Apesar da expansão do acesso aos dispositivos digitais, 
o texto digital é ainda pouco explorado pelos veículos na rede, 
que ainda seguem o modelo off-line. A prospecção editorial on-
-line tem a função de tornar o texto digital diferenciado do texto 
impresso, por meio da inserção de links e créditos que tornam 
a leitura um meio de navegação único, possibilitando maior ab-
sorção de conteúdos pelo leitor.

O mundo digital é o futuro da prática jornalística que, 
cada vez mais, converge conteúdos em só local, conhecido como 
rede. As inúmeras possibilidades de interações por meio de um 
único clique fascina e desafia todo e qualquer leitor que mergu-
lha nessa verdadeira aventura, chamada de ciberleitura. Sinta-se 
a vontade a entrar nesse mundo de possibilidades e informações, 
que faz da tarefa jornalística mais complexa e ampla, em prol de 
um novo modelo de fazer notícia.

Diante disso, esse produto destina-se ao registro do fazer 
do texto digital como uma espécie de manual para as futuras ge-
rações de jornalistas em formação. A rápida transformação que o 
mundo digital é submetido pode alterar o modo de leitura na rede, 
que tem esse manual, também, como base de comparação para a 
ciberleitura de novos tempos.

Boa Navegação!

1. O Futuro do Jornalismo
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2. O Jornalismo On-line 
não Pode Parar
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2. O Jornalismo On-line não 
pode parar

Há um lema no jornalismo atual que diz ser preferível 
dar uma notícia depois de seu concorrente, mas com 
correção e apuração completa a dar uma notícia em 
primeira mão cheia de erros e com correções e pedi-
dos de desculpas.

Esse lema serve a todos os meios de comunicação, mas pa-
rece se adequar melhor ao meio digital, onde a disputa por tentar 
mostrar primeiro o que acontece no mundo é constante.

Um exemplo muito claro aconteceu em 24 de setembro 
de 2010, quando o site do jornal Folha de São Paulo divulgou a 
morte do senador Romeu Tuma. A informação foi publicada so-
mente pelo jornal e em poucos minutos já era compartilhada por 
usuários de redes sociais em todo Brasil. Horas depois, o hospi-
tal Sírio Libanês desmente a informação dizendo que o senador 
continuava vivo. Ou seja, o que seria um ‘furo jornalístico’ (infor-
mação em primeira mão) se tornou uma ‘barriga’ (matérias com 
informações erradas ou falsas no jargão jornalístico), colocando 
em xeque a credibilidade do veículo.

É nesse universo que está imerso o jornalismo on-line, 
tentando aliar a rapidez dos acontecimentos com o menor nú-
mero de erros possível. O crescimento de aparelhos móveis com 
acesso à Internet, como celulares inteligentes, tablets e notebooks, 
provocou uma corrida ainda maior nas redações digitais, tentan-
do passar a limpo todos os acontecimentos do dia a dia ao ciberlei-
tor. Vivemos na era informacional, em que somos bombardeados 
a todo o momento por informações vindas de todos os meios. Os 
sites noticiosos se desdobram para ser uma fonte interminável de 
notícias. Não há horário de fechamento, não há horário de des-
canso. O fato não tem hora para acontecer.

O manual de UniversiTag# foi pensado para ser um 
guia de padrão e conduta, que servirá para as próximas turmas de 
jornalismo que darão seguimento ao projeto. E mais do que isso, é 
uma forma de tentar mostrar aos ciberleitores um pouco das dificul-
dades e da forma de produção de um jornal on-line.
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UniversiTag# não procura ser um portal de notícias com 
informações a cada minuto, até porque a linha editorial foca um públi-
co diferenciado, composto essencialmente pelo público que frequenta 
o ambiente universitário. No entanto, os critérios de apuração e credi-
bilidade são os mesmos de qualquer meio de comunicação sério. 

O objetivo é mostrar assuntos relacionados ao cotidiano de 
alunos e funcionários das universidades públicas do interior pau-
lista, notadamente a Unesp, de Bauru/SP, sempre de modo claro, 
conciso e informativo, chamando a atenção para fatos que geral-
mente não são tratados na grande mídia. O jornal on-line é feito 
por universitários e para universitários, buscando atingir um nicho 
pouco contemplado na internet, mas que possui grande represen-
tatividade social. Esperamos facilitar o trabalho de quem procura  
saber como é feito um jornal digital, e esperamos que nosso obje-
tivo de informar e ser transparente seja alcançado. Hoje e sempre!

3. Passo a Passo: 
Publicação
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3. Passo a Passo: publicação

UniversiTag# é um portal de notícias produzido 
por alunos do 7o termo de Jornalismo da Unesp 
Bauru feito para a comunidade universitária. Sua 
criação vem da demanda do curso por uma platafor-
ma prática de exercício da Disciplina de Jornalismo 

Digital II ministrada pelo professor Dr. Ricardo Nicola. O site tem 
como objetivo divulgar conteúdos pertinentes a discentes, docentes, 
profissionais liberais e outros interessados em assuntos pertinentes 
ao universo acadêmico, compreendendo diversos aspectos da vida 
universitária.

A produção da publicação ‘UniversiTag# arte & con-
teúdo on-line’ tem como foco de existência a necessidade de bali-
zamentos ortográficos, estilísticos e de usabilidade do Jornalismo 
Digital e, mais abrangente, uma publicação que aglutina conceitos e 
práticas de comprovado êxito na mídia digital que podem servir de 
base para consulta da comunidade universitária. 

No cerne da publicação, serão apresentados a missão, a li-
nha editorial, as editorias, organização da produção e funções dos 
colaboradores do portal de notícias UniversiTag#. 

Redigir um documento como esse é de extrema importân-
cia para um produto jornalístico digital. Pois como é da nature-
za jovem da web, suas relações com o ciberleitor ainda são volá-
teis e suscetíveis a mudanças conforme resultados obtidos a cada 
dia. As instruções do UniversiTag# arte & conteúdo devem 
servir de plataforma de consulta para os próprios jornalistas do 
UniversiTag#bem como da comunidade em geral, pois será dis-
ponibilizado gratuitamente em sua página virtual.

As regras conceituais e práticas são empregadas com base 
em outros manuais e em exemplos exitosos já conhecidos por estu-
dos acadêmicos. Os estilos e regas serão definidos conforme decisão 
de alunos e professor observando necessidades do ciberleitor e bus-
cando maior nível de fruição de leitura do texto produzido na web. 

O público alvo do projeto são universitários, que com-
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4. Informações Gerais

preende um grupo de faixa etária bastante heterogênea. Diferentes 
cursos com alunos de distintas formações formam um panorama 
vasto para a veiculação de informações e as pautas formuladas pelo 
UniversiTag# devem atender às demandas do público de manei-
ra objetiva e compreensiva para todos.

A equipe do UniversiTag# está organizada de forma a 
facilitar o fluxo da produção jornalística, dividida em etapas defini-
das de acordo com cada especificidade de produção, porém ligadas 
por um mesmo propósito editorial. 

Desde a definição de pautas até a veiculação e divulgação 
das informações, todos os integrantes da redação participam ativa-
mente do processo jornalístico.

Na busca de compreender todos os temas relacionados à 
universidade, o UniversiTag# divide-se em Editorias Técnicas e 
Editorias Conceituais.

Editorias Técnicas: Editoria de Manual de Redação; Edi-
toria de Prospecção; Editoria de Imagem; Editoria de Redes Sociais 
e Assessoria de Imprensa.

Editorias Conceituais: Blogs, Economia, Cibercultura, In-
ternacional, Esportes, Ciência e Tecnologia, Celebridades e Política.
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4. Informações Gerais

Público-Alvo: O público alvo do jornal varia entre 17 
e 70 anos, e é composto por ciberleitores que freqüen-
tam ou já frequentaram o ambiente universitário.
Linha Editorial: As matérias de UniversiTag# 
possuem enfoque universitário, trabalhando temas 

que influem no cotidiano de alunos, professores, servidores 
técnico-administrativos e egressos das universidades, mas que 
tenham interesse indireto no âmbito acadêmico, como no caso 
de filhos ou amigos que ingressaram na universidade.

Relatórios: Durante todo o andamento de Universi-
Tag#, os Editores Executivos de cada editoria, o Editor de Arte, 
o Editor de Imagem e a Secretária de Redação são responsáveis 
pela entrega de relatórios correspondentes ao andamento das ati-
vidades.

Os relatórios são entregues impressos e assinados às 
secretárias, que redigem um relatório final. Além desse docu-
mento, elas fazem um primeiro relatório com o expediente do 
jornal e cronograma de entrega.

Os relatórios das secretárias são recebidos pelo editor-
-chefe, responsáveis pela produção final do jornal e por analisar 
o andamento das editorias.

Editores Executivos: Os editores executivos devem ela-
borar dois relatórios para as secretárias de redação. O primeiro 
se refere às sugestões de pautas aprovadas para a edição, com o 
nome do repórter que levantou o assunto, e à entrega no prazo 
estipulado (2a semana).

Já o segundo é feito para mostrar o andamento da re-
dação, no qual se cita o cumprimento da data para entrega das 
matérias e edição das mesmas pelos Editores Adjuntos (5a se-
mana). Nesse relatório, também devem conter as dificuldades e 
problemas da editoria ao longo da produção.

Editores de Arte: Os editores de arte elaboram um relató-
rio final (7a semana) sobre o processo da diagramação. Eles tam-
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bém fazem um relatório sobre o trabalho desenvolvido por eles. 
Nesses, apontam-se atrasos, dificuldades e o modo de traba-
lho utilizado.

Cronograma: A produção do UniversiTag# segue 
um cronograma semanal, cujo objetivo é a publicação do jornal em 
cerca de 45 dias após o início das atividades. Na primeira reunião 
de pauta, repórteres de cada editoria trazem sugestões de pauta, 
que são discutidas com os editores executivos e se forem aprovadas, 
irão ser desenvolvidas.

• 1a Semana: Os editores adjuntos redigem as pautas, que 
são encaminhadas aos repórteres, editores executivos, secretárias 
de redação e editores de arte.

• 2a Semana: Os repórteres produzem as matérias.
• 3a Semana: Os repórteres entregam as matérias para os 

editores adjuntos, que editam os textos e os repassam para os edito-
res executivos. Os fotógrafos também entregam as produções para 
os editores de imagem.

• 4a e 5a Semanas: Editores Executivos enviam a edição 
dos textos para o Chefe de Reportagem que aprova os textos e re-
passa aos editores de arte e de prospecção editorial.

• 6a Semana: Pré-diagramação on-line, finalização e postagem.
• 7a Semana: Veiculação, divulgação e análise crítica de 

ombudsman.

Pirâmide Invertida: Principio de técnica de redação de-
senvolvido pelo pesquisador João Canavilhas para o jornalismo 
digital. Substitui a pirâmide invertida, método comumente usado 
no jornalismo impresso e radiofônico. A pirâmide invertida é es-
truturada em quatro níveis:

Unidade Base: Corresponde ao lead, ou seja, funciona 
com um resumo do fato, devendo responder perguntas essenciais: 

O que aconteceu? + Quando aconteceu? + Com quem aconteceu? 
+ Em que lugar aconteceu?

Explicação: Complementa as informações respondendo: 
Por que aconteceu? + Como aconteceu?

Contextualização: O assunto é ampliado com ajuda de 
transtextos (vídeos, fotos, textos, infográficos)

Exploração: É o nível que apresenta notícias relacionadas 
ao assunto abordado, tanto de arquivo próprio, quanto de materiais 
externos (links).
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5. Editorias 
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5.1 BLOGS

O universo da blogosfera pode ser sempre questio-
nado por conta da grande variedade de conteúdo 
e, muitas vezes, pela incerteza da credibilidade da-
quilo que é veiculado. Nesse sentido, esta editoria se 
propõe a buscar conteúdos de qualidade para serem 

divulgados e mostrar que é possível encontrar material sério e 
comprometido neste universo. 

A editoria pretende, ainda, descrever de que maneira 
os universitários tem feito uso da blogosfera para se expressar 
e exercitar a sua criatividade. Assim, busca-se analisar porque 
eles se utilizam deste espaço, como o fazem e quais são as fer-
ramentas mais usadas. 

A intenção também é divulgar o trabalho de alunos que já 
se destacam nesse meio ou que fazem parte de projetos que fazem 
uso dele. Ainda, analisar quais os projetos da faculdade que se 
utilizam deste meio de divulgação para contato com seu público-
-alvo. Buscar-se analisar o conteúdo publicado, ver quais as dife-
renças entre as páginas das empresas juniores entre si e entre as 
empresas de fora, contando sempre com um ponto de vista mais 
analítico e crítico por parte do produtor de conteúdo.

Fontes: Facebook™™, Twitter™, Instagram™, blogs de alu-
nos da Unesp, páginas do Facebook™ e sites de organizações 
estudantis da universidade (empresas juniores, centros acadê-
micos, observatórios de estudos).
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5.2 Celebridades

A principal ideia da editoria de celebridades não é 
ser uma uma coluna de fofocas.

A nova proposta não é falar de lançamen-
tos de novos trabalhos, e muito menos da vida 
pessoal das celebridades. Por mais que compreen-

damos que as subcelebridades estão a cada dia ganhando mais 
espaço na mídia, nosso foco não é esse.

Queremos com essa editoria mostrar as ligações que 
existem entre o mundo dos famosos com o mundo dos anôni-
mos e como a vida das celebridades do mundo da música, da 
TV e do cinema afeta a nossa, seja por um estilo de vida, um 
jeito de se vestir ou a influência e repercussão de um filme ou 
de um seriado no nosso cotidiano.

Esses ligações serão feitas entre os universitários e te-
mas, que por mais futil que pareça ser, tenham algum vínculo 
com a rotina de cada um, abordando temáticas de âmbito na-
cional e internacional.
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5.3 Cibercultura

A editoria de cibercultura trabalha com o mapeamento 
dos eventos culturais no mundo on-line e expressa a 
cultura no mundo digital, seja através das artes, com-
portamento e tecnologias. É proporcionada através 
das tecnologias da comunicação, impulsionadas hoje 

pela podosfera. Uma das propostas da editoria é caracterizar o 
indivíduo cibercultural, como se comporta, com o que se identifi-
cam, quais são seus hábitos e preferências.

A editoria vai contar com reportagens que surgem de 
acordo com a necessidade de se discutir certos tema e sua atuali-
dade. As reportagens contarão com a participação de ciberartistas 
e artistas digitais, universitários e profissionais ligados a eventos 
on-line ou não, que tenham alguma relação com os meios digitais 
e sua importância para a contrução de uma cibercultura. É pos-
sível que ocorra convergência com a editoria de Blogs e Ciência 
e Tecnologia, visto que existem muitos artistas digitais, tais como 
os “geeks” e nerds, que produzem conteúdo midiático vinculado a 
seus blogs pessoais, além de, essencialmente, a cibercultura estar 
ligada à tecnologia.

Essa produção é, por muitas vezes, significativa, ultrapas-
sando a fronteira on-line.Também é função da editoria trabalhar 
com os referenciais teóricos de “cultura na rede” e “cultura de 
rede”, assim como seus desdobramentos. “Geeks”, “nerds”, “hac-
kers” e mais indivíduos ciberculturais terão seu estilo de vida, 
comportamento e jargões pautados nessa editoria.
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5.4 Ciência e Tecnologia

A editoria de Ciência e Tecnologia aborda o noticiário 
acerca da produção científica, inovação e criativi-
dade dentro do espaço universitário. Aqui, todos os 
membros que se destacam na comunidade acadêmi-
ca, bem como em outros espaços de conhecimento, 

têm espaço para expor seus trabalhos.
A missão da editoria é demonstrar, de forma concisa e fá-

cil ao ciberleitor, como a universidade tem papel fundamental na 
análise dos problemas da sociedade e de que forma propõe modos 
para resolvê-los. 

Os assuntos tratados se relacionam, basicamente, à saúde 
e bem-estar (pesquisas que se convertem em benefícios sociais), à 
informática e ao meio ambiente.
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5.5 Economia

A editoria de Economia tem como papel informar o ci-
berleitor sobre acontecimentos que envolvam o mun-
do financeiro do campus. Levar aos estudantes, pro-
fessores e funcionários dados e números reais sobre 
bolsas de estudo, gastos que influenciam a vida uni-

versitária, entre outras despesas que afetam diretamente o mundo 
acadêmico.

Os repórteres são responsáveis por fazer uma escolha 
prévia de pautas e entrevista e, após a escolha final dos editores, 
os repórteres contatam as fontes, apuram os fatos e elaboram os 
textos. As pautas, principalmente na editoria de economia, são 
montadas e escolhidas levando em conta a criatividade e a prati-
cidade do ciberleitor conhecer mais do tema raramente lembrado.

No mundo digital, o público tende a receber notícias e 
visitar várias páginas em um curto espaço de tempo, por isso os 
textos serão escritos de maneira objetiva e com uma linguagem 
de fácil entendimento. Imagens, infográficos e tabelas são recur-
sos que podem ser utilizados para mostrar números e cálculos de 
maneira didática.

Informações como valor do transporte público, preço do 
aluguel, inflação, valor de IPTU, custos com alimentação, direitos 
e deveres do cibercidadão, mostrar abusos em relação ao ciberes-
paço, valores de bolsas de estudo para graduação, estágios, pesqui-
sas, mestrado e qual a forma de concorrer aos auxílios financeiros.

As fontes entrevistadas nas matérias serão ciberleitores 
que tem contato diário com o campus, sejam funcionários ou alu-
nos. Os portais e websites também são fontes de informação e são 
fundamentais para a criação de novas pautas.

As matérias vão mostrar dados que muitas vezes passam 
despercebidos, ou então nem chegam ao conhecimento do públi-
co online e que podem facilitar os planejamentos que envolvem a 
vida universitária digital.
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5.6 Especiais

A Editoria de Especial foge dos padrões de textos 
curtos. Atendendo as características do Jornalismo 
Digital que trabalha com a concepção de pirâmide 
deitada, que é dividida nos quatros níveis (unidade 
base, explicação, contextualização e exploração), 

conforme propõe  Canavilhas  (2006)[1]. Assim, trabalhando com 
as camadas, valorizamos o hipertexto e  as características hiper-
mídiaticas, com recursos textuais e audiovisuais, entre eles vídeo, 
som, infografias animadas e outras.

A contribuição da Editoria de Especial está no aprofunda-
mento dos temas, tendo como pano de fundo o contexto em que 
os temas estão inseridos. Valoriza-se aqui o texto especializado e 
com diversidade de fontes, não se atendo apenas à quantidade de 
caracteres, mas sim ao bom texto jornalístico.

Aqui será possível  ainda encontrar textos relacionados 
às demais editoras, mas que ao terem um tratamento especial e 
exclusivo, ultrapassam os limites propostos pela linha editorial.

O cuidado e o rigor resultam em textos mais longos e 
analíticos, tendo como limite 7 mil caracteres. Exige-se, assim, 
do repórter uma visão panorâmica do assunto abordado, com um 
trabalho de apuração e organização ainda mais intensos.

[1]CANAVILHAS, J.  (2006). Webjornalismo: Da pirâmide invertida à pirâmide deitada. 
Disponível em http://www.bocc.ubi.pt/pag/canavilhas-joao-webjornalismo-piramide-inverti-
da.pdf. Acessado em outubro 2014.
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5.7 Esportes

A editoria de Esporte buscará apresentar a diversida-
de que essa temática assume quando relacionada ao 
âmbito acadêmico. Explorando práticas e pesquisas 
desenvolvidas por alunos e professores de universi-
dades da cidade de Bauru, a editoria abordará a for-

ma como eles utilizam o esporte como ferramenta pedagógica e 
de envolvimento social. Também é possível abordar questões es-
portivas de âmbito nacional e até internacional, além de questões 
que envolvam as relações do esporte com o mercado e as relações 
do esporte com a mídia.

As matérias da editoria não se destinam apenas ao público 
acadêmico, mas a todos os interessados em atividades esportivas. 
Com uma linguagem clara, os conteúdos destacarão a divulgação 
de resultados de pesquisa e também a prática desenvolvida por 
projetos de extensão e outras iniciativas universitárias. Também 
será de suma importância a abordagem de questões sociais rela-
cionadas ao esporte.

A intenção é que esse seja um espaço de troca que permi-
ta a integração da comunidade bauruense com o universo acadê-
mico. Isso será realizado de forma a veicular o papel social do es-
porte, mostrando que este não se limita ao mero entretenimento.
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5.8 Galerias

Com o avanço do tempo e da tecnologia, é necessário 
revitalizar o fluxo de informações apresentado todos 
os dias. É preciso aprimorar a leitura para uma for-
ma mais dinâmica e concisa, num processo contínuo. 
Nunca se “leu” tanto com os olhos como hoje. Isso faz 

necessária a criação de uma editoria jornalística específica, capaz 
de sintetizar tanto as matérias e editorias do webjornal em um 
único espaço, como criar material próprio sobre os mais diversos 
temas.

O ciberleitor poderá acessar galerias completas, repletas 
de imagens que complementam e compilam os textos editoriais 
numa espécie de “central visual”. A imagem será o nosso texto, 
uma característica do hibridismo presente no mundo on-line. 

Nossas fontes de material serão bancos de imagens dispo-
níveis na internet, como o Google Images™, Getty Images™ e fotos 
produzidas pelos repórteres de UniversiTag#.
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5.9 Internacional

A editoria de Internacional se caracteriza pela divulga-
ção de pesquisas acadêmicas no mundo on-line uni-
versitário que possam ter relevância para o cotidiano 
das pessoas, sobretudo dos brasileiros. A editoria 
também buscará fornecer informações de serviço 

para os estudantes brasileiros (por exemplo, a abertura de editais 
para intercâmbio). Por último, a repercussão de pesquisas reali-
zadas no Brasil e, até mesmo, a importância que as universidades 
nacionais vêm adquirindo no exterior será foco constante de no-
ticiabilidade desta editoria.

Para a pesquisa de fatos que sejam fonte de notícia, a edi-
toria deve produzir entrevistas (por e-mail), garimpar conteúdo 
veiculado em portais de universidades brasileiras (Unesp, UnB, 
universidades federais, etc.), sites de serviço à comunidade acadê-
mica (Ciência Sem Fronteiras) e de incentivo à pesquisa universi-
tária (CNPq, Fapesp). Portais de notícias que contenham informa-
ções relativas ao meio estudantil também podem eventualmente 
ser fonte de investigação de notícias. No que tange ao conteúdo 
ilustrativo, a editoria pode fazer uso de infográficos, imagens de 
agências internacionais e vídeos institucionais provenientes de 
instituições acadêmicas.

Todo o conteúdo noticiado estará separado em três fren-
tes: a divulgação de pesquisas acadêmicas no mundo que sejam 
importantes para grande parcela dos ciberleitores; espaço destina-
do para informações de serviço para os estudantes; visão estran-
geira a respeito dos elementos constituintes do meio acadêmico 
brasileiro.

Em virtude de haver editorias que abranjam assuntos que 
também são de nosso interesse, pode ocorrer uma convergência 
entre elas através de partilha de provedores de notícias. O fator de 
distinção dos textos desta editoria em relação às demais é o enfo-
que desterritorializante da gênese dos acontecimentos internacio-
nais de acordo com a linha editorial do UniversiTag#.
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Assim, o ciberleitor poderá ter uma visão aprofundada 
sobre o assunto em questão por meio das linkagens características 
dos textos de portais noticiosos. 

Por fim, ganha importância o papel do cibercidadão, in-
serido num território glocalizante, no qual as fronteiras geográ-
ficas, de Direito, línguas e culturas por vezes se confundem e se 
complementam, resultando em uma nova concepção de Direito 
Internacional. Esse público tem ativa participação, simultanea-
mente, nos territórios da blogosfera (blogs, redes sociais, etc) e da 
mediesfera (portais comerciais de notícias).

5.10 Política

A editoria abordará fatos da política no ambiente aca-
dêmico público e privado brasileiro. O posiciona-
mento assumido pela editoria consiste em mostrar 
a movimentação política segundo a ótica de quem 
participa da universidade, levando ao ciberleitor tex-

tos interpretativos e opinativos que falam sobre política no ensino 
superior brasileiro. 

Além disso, fatos relevantes em âmbito regional, estadual 
e nacional, como o período eleitoral, os últimos movimentos e 
iniciativas no campo da política, e a recontextualização de fatos 
históricos também ganharão destaques na editoria. A abordagem 
buscará, sempre que possível, oferecer novos olhares, bem como 
trazer a relação desses temas com o universo acadêmico.
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6. Editorias de Apoio
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6.1 Assessoria de Imprensa

A editoria de Assessoria de imprensa se propõe a rea-
lizar atividades como elaboração de press-release, 
press-kits, preparação de texto de apoio, definição 
de estratégias de comunicação, acompanhamento de 
entrevistas e mediação dos interesses do jornal com 

demais veículos comunicacionais, primeiramente na região de 
Bauru, e, posteriormente, em âmbito nacional, buscando maior 
divulgação e visibilidade do produto.

Os pontos cruciais da editoria é conhecer o público alvo, 
ter contato com formadores de opinião e planejar estratégias de 
marketing social. A divulgação do conteúdo de UniversiTag#, 
tanto na mídia on-line quanto nas demais mídias (jornais e rá-
dios), é o objetivo a ser alcançado pela assessoria.
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6.2 Editoria de Imagem

A editoria de imagem é responsável pelo desenvolvi-
mento da identidade visual do site e de cada editoria, 
além do modelo padrão de pautas e laudas usadas 
pelas repórteres.

Cabe aos editores de imagem produzir info-
gráficos, gráficos, boxes e outros elementos visuais que agreguem 
valor às notícias. Os repórteres que quiserem alguma arte em sua 
matéria, deve fazer um esboço a lápis do que pensa e entregar aos 
editores de imagem que produzirão a arte.

A editoria também procura e escolhe as melhores fotos, 
vídeos e artes que serão publicadas em UniversiTag#, seja con-
teúdo produzido pela equipe do jornal ou garimpado em outros 
sites noticiosos.
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7. Funções
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7. Funções

Editor on-line (chefe de reportagem): Acompanha e faz 
a revisão final de toda a produção on-line. É encarre-
gado de postar os materiais produzidos e elaborar as 
manchetes da página principal. 
Editor: Ricardo Nicola.

• Editor de prospecção editorial: Checa todas as URL’s, 
verificando se os links podem ser utilizados e se eles funcionam. 
Organiza e cria bancos de dados e imagens

Editores: Ana Carolina Monari e Marina Paschoalli
• Editor do Manual de redação e estilo: Produz, edita e 

publica o Manual de Redação. Normatiza os padrões, os estilos e 
a forma de escrever para o jornal.

Editores: Bianca Teixeira Morelli, Caroline Lima e Gustavo 
Zuccherato

• Editor de imagem: Responsável pelo layout, projeto 
gráfico do site e inserções gráficas nas matérias (infográfico, fotos, 
vídeos, áudios e outras montagens). Envia relatórios para o secre-
tário sobre o andamento da redação.

Editores: Gustavo Zuccherato e Renan Moraes
• Assessor de imprensa: Desenvolve releases e promove a 

divulgação do jornal UniversiTag# em outras mídias. 
Editores: Arthur Ferreira, Maria Letícia Marques e Wanessa 

Medeiros
• Editor de redes sociais: Auxilia na identidade visual do 

site. Cria perfis nas redes sociais e seleciona matérias de Univer-
siTag# e/ou de outras fontes ligadas aos assuntos das matérias 
para divulgar nas redes sociais.

Editores: Gustavo Zuccherato, Jéssica Lane, Thales Schmidt
• Secretário de redação: Auxilia o chefe de reportagem 

na gestão da redação. Responsável pelo agendamento e cumpri-
mento de prazos e funções. Elabora o relatório final e monitora 
o andamento da redação. Preenche atas e mantém contato direto 
com o editor-chefe.
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Secretárias: Aline Ramos e Jéssica Sumida
• Ombudsman: Analisa o jornal criticamente, se colo-

cando no lugar do ciberleitor. Aponta pontos positivos e negativos 
do produto final. 

Ombudsman: Profa. Ms. Mayra Fernanda Ferreira
• Revisor Editorial: Através de um trabalho de prospec-

ção editorial interna, o Revisor Editorial trabalha os diversos des-
dobramentos dos conteúdos que serão disponibilizados no site. 
Sendo assim, este profissional sempre irá se manter engajado na 
apuração dos dados das matérias elaboradas pelos repórteres di-
gitais, desde sua sugestão de pauta até a produção final das mes-
mas, articulando tais conteúdos em conexão com as informações 
presentes nos bancos de notícias do UniversiTag#, no manual 
e no mundo on-line. Fontes e interpretação dos fatos digitais es-
tarão lado a lado nas preocupações desse profissional, que checa 
com as equipes adjuntas de editores e repórteres do jornal a ma-
nutenção da credibilidade e verticalidade das notícias, que serão 
conseguidas por meio de intensa revisão e checagem editorial, 
que compreendem questões de estilo e produção verbo-textual.

Revisora Editorial: Profa. Dra. Angela Maria Grossi de Carvalho
• Editor executivo: Redige o relatório da produção de 

cada editoria e o envia ao secretário. Define as manchetes e a ma-
téria principal de sua editoria. 

Responsável por definir e produzir as pautas com o auxí-
lio do editor adjunto, determinar o tamanho das matérias (quan-
tidade de caracteres), conferir com os editores de imagem as in-
serções de transtextos ou URL’s. e fazer a revisão final dos textos. 

Editores: Arthur Ferreira (Celebridades), Diego Felício 
(Blogs), Gabriel Cortez (Esporte), Gustavo Zuccherato (Ciber-
cultura), Jéssica Frabetti (Galerias), Larrisa Roncon (Economia),   
Murilo Barbosa (Política), Solon Neto (Internacional) e Tayane 
Abib (Ciência e Tecnologia).

• Editor adjunto: Auxilia na definição e produção das 
pautas. Responsável pela edição textual das matérias de acordo 
com o Manual de Redação e Estilo.

Editores: Augusto Júnior (Economia), Bruno Christophalo 
(Galerias), Camila David (Celebridades), Deivide Sartori (Política), 
Lucas César (Cibercultura), Maria Letícia Marques (Ciência e Tecno-
logia), Natália Dário (Esporte), Raphael Freitas (Blogs) e Sara Souza 
(Internacional).

• Repórter: Sugere pautas e possíveis transtextos. Redige 

as matérias a partir das pautas recebidas, sempre de acordo com 
os padrões estabelecidos no Manual de Redação e Estilo. Se ne-
cessário, escreve o texto das manchetes. 

Repórteres: Aline Ramos, Ana Carolina Monari, Bianca 
Teixeira Morelli, Bruno Christophalo, Camila Nascimento Da-
vid, Caroline Lima, Cinthia Quadrado, Deivide Sartori, Fernando 
Martins, Gabriel Cortez, Guilherme Vicente, Gustavo Zuccherato, 
Heitor Carvalho Jorge, Jayme Rosica, Jéssica Frabetti, Jéssica Fra-
betti, Jéssica Sumida, Jéssika Elizandra, João Pedro Vallim, Juliana 
Garcia, Larissa Roncon, Lucas Cesar, Lucas Salles, Lucas Vieira, 
Maitê Borges, Maria Letícia Marques, Marina Paschoalli, Maya-
ra Fernanda, Murilo Barbosa, Murilo Fermino, Natália Fernanda 
Dário, Raphael Freitas de Araujo, Renan Moraes, Renata Marconi 
Polonio, Ricardo Simoni, Sara Sacchi e Souza, Solon Neto, Tayane 
Aidar Abib, Thales Schmidt, Vinicius de Almeida Martins, Vini-
cius Vermiglio, Vitor Oliveira Peruch, Wanessa Medeiros Alves.
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8. Redação e Estilo

O jornalismo é uma atividade social desenvolvida por 
uma equipe de muitos profissionais, sendo que cada 
um deles possui seu próprio estilo de escrita. Para 
evitar que o jornal UniversiTag# e outros veículos 
de comunicação sejam publicados como uma colcha 

de retalhos é desenvolvido um manual de redação para padroni-
zar os textos e deixá-los mais objetivos, informativos e dentro de 
um modelo concebido de publicação jornalística.

As regras abaixo servem para auxiliar o trabalho de re-
pórteres e editores de UniversiTag#, e devem ser seguidas por 
todos os envolvidos na produção do jornal.

INSTRUÇÕES GERAIS
Gramática: Evite exagerar no coloquialismo, incluindo 

em seu texto muitas gírias ou onomatopeias. Use um vocabulário 
simples e próximo ao ciberleitor, sem torná-lo exageradamente 
informal.

Privilegie o uso do tempo presente, principalmente em 
manchetes. Isso atrai o leitor e dá caráter atual à notícia.

Raramente os textos da UniversiTag# devem conter pa-
lavras de valor absoluto ou muito enfático, como adjetivos (ma-
ravilhoso, espetacular, genial, etc.), superlativos e verbos como 
maravilhar, deslumbrar, etc.

Fontes: Sempre que possível mencione as fontes respon-
sáveis pelas informações ou pelo menos os setores de onde elas 
partem. Evite colocar fontes de outros sites. Caso isso seja inevi-
tável, não se esqueça de citar o link e o site de onde a informação 
foi retirada. 

Modo de leitura: O modo de leitura no mundo on-line é 
não linear, ou seja, o leitor pode começar a ler uma matéria e em 
seu decorrer se direcionar para outros conteúdos através de links. 
Dessa maneira, evite textos extensos em que o ciberleitor tenha 
que utilizar a barra de rolagem. Escreva sempre o fundamental e 
coloque as informações complementares em links. Evite colocar 
links logo no inicio do texto para não dar motivos para o ciberlei-
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tor procurar caminhos de leitura fora de seu texto.
Se houver outra matéria na mesma edição da Universi-

Tag# com temática semelhante, recomenda-se citar a referência 
por meio de hiperlink no final da matéria: “Mais informações so-
bre o assunto na editoria de ....” “A repercussão do assunto está na 
matéria de ...” .Os links internos têm de ser rotina na produção de 
texto.

Os textos devem ser claros, precisos, coesos e diretos. O 
ideal é usar frases curtas e evitar intercalações excessivas ou or-
dens inversas desnecessárias, que confundam o leitor.

Evite o uso exagerado da voz passiva e busque sempre o 
uso de um vocabulário simples, sem torná-lo pedante o repetitivo 
– o uso excessivo de palavras rebuscadas dificulta a compreensão 
dos leitores. Não comece dois períodos seguidos com a mesma 
palavra.

Tamanho das matérias: As matérias devem ter, impre-
terivelmente, entre 1.500 e 2.000 caracteres. Caso seja necessário 
a matéria conter mais informações a recomendação é dividir o 
conteúdo em hiperlinks e transtextos. Os títulos devem ter, no 
máximo, 50 caracteres.

Os períodos não devem ultrapassar três linhas. Os pará-
grafos devem conter de três a quatro linhas, para evitar que a lei-
tura se torne cansativa. 

Em média, a cada quinze linhas recomenda-se incluir um 
intertítulo que explique os temas dos quais vai tratar o parágrafo 
seguinte. Isso torna a leitura mais dinâmica.

Chamadas de capa: As matérias de capa precisam de um 
resumo exclusivo para a homepage do site entre 60 e 80 caracte-
res. Já as matérias de destaque precisam de um resumo de 70 a 90 
caracteres.

Internet x Ipad: A versão para IPad será idêntica ao site, 
porém, algumas publicações darão margem para painel de fo-
tos, onde as fotos ficam passando com suas legendas como numa 
apresentação de slides, vídeos publicitários e nas próprias maté-
rias, além de audiocast. Todos estes conteúdos estarão disponíveis 
para download na versão para o site e para reprodução na versão 
para Ipad.

Nome: O nome do jornal é UniversiTag# e sempre de-
verá ser escrito com as letras U e T maiúsculas. Quando o nome 
do jornal for citado em alguma matéria, ele deverá estar escrito 
em negrito.

Queísmo: Cuidado com o uso de conectivos como a con-
junção “que”. Evite frases longas e cheias de vírgulas. Faça frases 
mais curtas e utilize mais pontos finais. 

Diferenciação: Atenção para a diferença de grafia da pa-
lavra online. On Line significa conexão; On-line significa ciberes-
paço e Online é usado em sentido comercial e ligado às empresas 
(Universo Online).

Links: Os links para transtextos e sites externos devem 
ser abertos em uma aba nova no navegador. Se o link aberto abrir 
na mesma página da matéria, o ciberleitor poderá seguir outros 
caminhos de leitura e se esquecer do texto inicial.

Inversão de frases: Evite inverter frases. A inversão im-
plica no uso de vírgulas, quebrando o texto e o fluxo de leitura. Dê 
preferência à ordem direta (Sujeito + Verbo + Complemento). Di-
ferentemente do jornalismo impresso, nem tudo precisa ser expli-
cado no mesmo texto. No jornalismo on-line, escreva o essencial. 
O restante pode ser colocado em transtextos e links.

Nomes: Dê preferência ao nome completo de cada en-
trevistado, seguindo a sequência: Nome + Segundo Nome (Pri-
meiro Sobrenome) + Segundo Sobrenome. Ex: Ricardo Nicola. 
Caso haja mais sobrenomes, siga essa fórmula. Nomes de crianças 
e adolescentes menores de 18 anos só devem ser colocados na 
íntegra quando autorizado por responsáveis. Caso contrário, o 
sobrenome deve ser preservado e só o primeiro nome é colocado.

Retomar nomes: Quando for retomar nomes de pessoas 
que já foram citados, deve-se colocar o sobrenome no caso de ho-
mens e o primeiro nome no caso de mulheres.

Cargos: A ocupação da pessoa deve vir sempre antes do 
nome. Se a pessoa tiver muitas titulações ou profissões utilize a 
titulação mais alta (doutor ao invés de mestre) ou a profissão da 
qual o profissional for mais reconhecido socialmente.

Horas: Quando for horas cheias (9 horas, meio dia) não 
coloque zeros. O modelo padrão é: Hora + letra h + minutos (8h, 
9h30, 10h25)

Datas: Como o jornal é on-line, ele deve ser o mais atem-
poral possível. Para isso deve-se evitar datar matérias com ele-
mentos como ontem, hoje, na última semana, Se for necessário 
colocar data, ela deverá ser colocada na íntegra (Dia + Data + 
Ano) no formato XX/XX/XXXX. Ex: 15/11/2013

Expressões de tempo e localização: Expressões como 
rua, avenida, alameda, praça, assim como os meses do ano devem 
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ser escritos com letras minúsculas. Segue a mesma regra unidades 
de medida (metro, litros, quilômetros). 

Valores em dinheiro: Para valores inteiros até 999 reais, 
utilize o símbolo R$ e não coloque zeros. (R$ 30, R$ 48, R$ 850). 
Para valores entre mil reais e novecentos e noventa e nove mil uti-
lize um ponto para separar o primeiro algarismo dos demais (R$ 
1.000, R$ 8.540, R$ 9.999). E para números maiores escreva por 
extenso (R$ 20 mil, R$ 1 milhão, R$ 4,38 milhões).

Siglas: O Significado deve vir primeiro. Em seguida, en-
tre parênteses, coloca-se a sigla. Ex: Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (INPE). A regra deve ser invertida, ou seja, colocar 
a sigla primeiro e depois, entre parênteses, o significado (INPE: 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) se o entrevistado citar 
a sigla em uma declaração que está entre aspas. Para siglas com 
até 3 letras, ela deve vir grafada com letras maiúsculas (USP, USC, 
CBF). Se houver mais de 3 letras, a palavra deve iniciar com letra 
maiúscula se for lida na íntegra (Unesp, Fatec, Unicamp) e ser 
grafada inteiramente por letras maiúsculas se for lida letra por 
letra (IPTU, IPVA, IBGE).

Nova Ortografia: Os textos deverão obedecer às regras 
do novo acordo ortográfico. As principais regras são:

- Ditongos abertos: Desaparece o acento agudo em éi e 
ói em palavras paroxítonas (penúltima silaba tônica). Ex: ideia, 
boia, plateia.

- Não há acento circunflexo em palavras terminadas em 
êem e ôo. Ex: voo, creem, enjoo.

- Não se utiliza mais acentos diferenciais. Ex: pelo, para, pera.
- O trema deixa de existir. Ex: linguiça, frequente.
- Hífen: Quando o prefixo terminar em vogal, e o segun-

do elemento começar em r ou s, a letra deve ser duplicada e escrita 
junta, sem o hífen. Ex: antirreligioso, corréu. Se o prefixo (hiper, 
inter, super) terminar em r, obrigatoriamente há o uso do hífen. 
Se a primeira palavra terminar com uma vogal igual à letra ini-
cial da segunda palavra, o hífen deve ser usado. Ex: micro-ondas, 
anti-inflamatório.

ESTRUTURA DE TEXTO
O objetivo principal da produção textual para web é 

prender a atenção do leitor. Leitor que esse que não é um leitor 
clássico, é um ciberleitor que está exposto recursos como links, 
fotos e vídeos o tempo todo em suas inúmeras abas do navegador.

Para isso indicamos o uso do método champanhe de nar-

rativa: a cada parágrafo uma informação importante sendo o pri-
meiro parágrafo mais importante que o segundo, o segundo mais 
importante que o terceiro. 

Inicie os parágrafos com frases de impacto para atrair o 
ciberleitor para a matéria. A primeira palavra, em especial, deve 
chamar a atenção dele para seguir com o texto.

Não seja prolixo. Divida os parágrafos em ideias. Se a 
ideia do parágrafo foi finalizada, não o estenda. Se o parágrafo 
apresentar ideias que demandam muitas linhas, separe as ideias 
em microideias. Sempre é possível fragmentar um parágrafo ex-
tenso em dois curtos.

Grifos em negrito devem ser usados. Eles devem aparecer 
destacando palavras-chave para o texto e servem para o ciberlei-
tor fazer uma leitura dinâmica e se sentir atraído pelo texto. Os 
negritos devem seguir a mesma lógica das tags colocadas ao fim 
dos textos.

LINKS
Curadoria. O que se pensa de apenas gerentes de museus 

e institutos culturais também é dever do jornalista da web. 
Ele deve estar atento, como todo jornalista ao que acon-

tece ao redor de seus temas, sabendo diferentes opiniões, novas 
informações em novos formatos. 

Quando encontradas essas informações, sejam em outros 
sites ou no próprio domínio, o webjornalista deve fazer uso cons-
tante dos links.

São os links que fazem ser a internet o que ela é. Uma 
rede de informação gigantesca e, como o nome em inglês sugere, 
essas informações estão conectadas.

O repórter deverá fazer uso dos links de maneira que es-
timule o leitor a transitar entre as leituras linareas e não-lineares.

A navegação linear acontece do começo ao fim sem in-
terrupções. Ela pode ter vídeos, fotos e outros recursos, mas não 
oferece o “pulo” para outra página por meio dos links.

Os links, quando usados dentro do texto, devem ter um 
claro objetivo: acrescentar informação com credibilidade para o 
ciberleitor. Pois, se o leitor sabe que naquele site as informações 
são interessantes e ainda indica mais informações em outras pági-
nas, o ciberleitor vai voltar para a sua página.

E no fim, é o que queremos. Que as pessoas leiam o Uni-
versiTag# e sejam convidados cativos do nosso site. 

Contudo, há o momento certo para se apontar outra pá-
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gina, e também o local correto para aplicá-lo. O risco do link mal 
utilizado é a mudança de foco do cidadão, seja ao visitar um sítio 
recomendado, ou até mesmo páginas do próprio sítio. Ele pode 
não retornar.

Veja algumas dicas para que isso não aconteça:
• Não fuja do assunto. Links muito dispersantes causam 

confusão em quem lê o texto. Os links devem auxiliar o texto, não 
deve ser um mosaico de informações jogadas. 

• Muitos links não são proveitosos. Prefira usar de dois a três.
• Apenas o link por si só deve ser utilizado. Ele deve ser 

seguido de uma explicação ou descrição do que se trata este as-
sunto correlato.

• Sempre use palavras-chave para linkar assuntos a outros sites.
ALGUMAS REGRAS ESPECÍFICAS

Abaixo, algumas regras para padronizar o que é publica-
do na UniversiTag#.

1. Letras Maiúsculas
Devem ser usadas em:
a) Citações diretas 
Ex.: O presidente disse: “Estamos em recesso”.
b) Nomes de Instituições
Ex.: Presidência da República, Polícia Militar, Museu de 

Arte Moderna.
c) Nomes de datas comemorativas, eventos históricos, festas
Ex.: Carnaval, Primeiro de Maio, Revolução Cubana
d) Títulos de obras
Ex.: “Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças”, 

“Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos”.
Em palavras hifenizadas, incide-se sobre todos os ele-

mentos da palavra: Grã-Bretanha, Vice-Presidente. 
2. Letras Minúsculas:
Devem ser usadas em:
a) Cargos e profissões: 
Ex: papa, presidente, prefeito, cardeal, santo Antônio, senhor.
Atente quanto à manutenção da maiúscula do segundo 

termo da designação: secretário do Meio Ambiente, governador 
do Estado.

b) Ciências, disciplinas, movimentos. 
Ex.: direito, filosofia, arte, tropicalismo, etc.
3. Palavras Estrangeiras:
a) Recomenda-se que palavras estrangeiras apareçam em 

itálico. No caso de frases ou citações, o itálico deve aparecer se-
guido da tradução dos termos entre parênteses. 

Ex: O vocalista da banda Queen veio ao Brasil no ano de...
b) Se a palavra em questão possuir uma versão em portu-

guês, recomenda-se o uso da segunda.
Ex: Prefira o uso de “sutiã” a “soutien”, “jipe a jeep”, “uís-

que” a “whisquey”. 
Nomes de filmes, livros, bandas e músicas também de-

vem seguir essa regra, caso não tenham uma versão em português 
para seus títulos.

4. Serviços: 
Sempre que o repórter julgar que o contato de um entre-

vistado, o endereço de um evento, entre outras informações são 
necessárias para o aproveitamento total da matéria por parte do 
leitor, estas devem aparecer ao fim da matéria, separadas do texto.

Ex: A mostra de Cinema Francês acontece no Sesc de Bauru
End: Rua Aureliano Cardia, 6071, Vila Cardia
Tel: 14 3234 7590
As informações devem aparecer em itálico e de forma resumida.
5. Intertítulos:
Recomenda-se o uso de intertítulos em todas as matérias, 

principalmente naquelas com mais de 2.500 caracteres. A ideia é 
destacar o assunto mais importante no parágrafo seguinte.

Os intertítulos devem ser explicativos, com no máximo 
quatro palavras e não devem conter pontuação, exceto quando 
necessário para demonstrar dúvida ou surpresa.

6. Citações:
Use aspas para reproduzir trechos da fala de entrevista-

dos na íntegra ou em discursos indiretos, o ou ainda para citar 
trechos de documentos. Além disso, recomenda-se:

a) Ao fim da citação, depois que se fecham as aspas, deve-
-se colocar vírgula, um verbo declarativo (disse, afirmou, respon-
deu, perguntou, retrucou) e o nome (e a ocupação, se necessário) 
do autor da frase;

b) Não abrir dois parágrafos seguidos por aspas;
c) Usar a transcrição literal da fala do entrevistado, mas 

retirar vícios de linguagem.
d) Usar discurso indireto quando introduzir uma citação 

abrindo aspas para uma frase.
Ex: De acordo com o autor do livro, Mário Prata, a obra 

“retrata a vida de dois homens...”.
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e) Não reproduzir as ideias usando as palavras do autor, 
sem as aspas. 

Fique de olho: o entrevistado não está livre de cometer 
equívocos, por isso, o repórter do UniversiTag# deve tomar cui-
dado ao reproduzir a fala de alguém que possa ter cometido erros 
de português. Se houver dúvida quanto a dados mencionados o 
melhor é procurar esclarecimento. Já quando há a necessidade de 
evidenciar que o autor da citação fez uso incorreto ou incomum 
de pontuação, ortografia ou forma de escrita presente em uma 
citação, usa-se a palavra “sic” para deixar claro ao leitor que não 
houve um erro de ortografia. 

Ex: “A gente precisa de muita ajuda, vivemos na miséria, 
falta uma ajudação do governo [sic]”.

f) Fazer uso de citação entre aspas na abertura de uma 
matéria só quando a frase for curta e de impacto. 

7. Numerais:
a) Os números de zero a dez devem ser escritos por ex-

tenso, assim como todos os numerais redondos. 
Ex: Dez, noventa, cem, mil, milhão. 
b) Evite iniciar orações com algarismos. Se necessário, 

por extenso, como no exemplo.
Ex: Dezessete pessoas se inscreveram para o concurso.
c) Números Cardinais – Qualquer número acima de mil 

deve ser abreviado para facilitar o entendimento: 
Ex: 1,2 mil; 1,5 milhão; 10,6 bilhões. 
d) Para datas, utilize numerais: O próximo sorteio será no 

dia 3 de junho.
e) Recomenda-se que horários apareçam sempre em algarismos: 
Ex: 18h00
8. Verbos Declarativos:
O narrador pode optar pelo discurso direto – transcrição 

da fala do interlocutor – ou pelo discurso indireto – transmissão 
do pensamento do entrevistado. 

a) Exemplo discurso direto:
“A propaganda eleitoral antecipada não se caracteriza 

apenas pela indicação de uma pessoa como candidata”, disse o 
ministro Henrique Neves.

b) Exemplo discurso indireto:
O Ministro Henrique Neves disse que a propaganda elei-

toral antecipada não se caracteriza apenas pela indicação de uma 
pessoa como candidata.

c) Exemplo discurso:
Segundo o ministro Henrique Neves, “a propaganda elei-

toral antecipada não se caracteriza apenas pela indicação de uma 
pessoa como candidata”.

Para fazer o discurso direto e o discurso indireto, são uti-
lizados os verbos de elocução. Tais verbos são escolhidos para que 
se faça referência correta sobre que o entrevistado se expressou. 
São eles os mais comuns (GARCIA, 1986, p.131).

DIZER – afirmar, declarar; 
PERGUNTAR – indagar, interrogar;
RESPONDER – retrucar, replicar; 
CONTESTAR – negar, objetar;
CONCORDAR – assentir, anuir; 
EXCLAMAR – gritar, bradar;
PEDIR – solicitar, rogar; 
EXORTAR – animar, aconselhar; 
ORDENAR – mandar, determinar. 
9. Generalizações:
Recomenda-se evitar generalizações. Prefira escrever 

“segundo alguns analistas”, por exemplo, sempre se restringido à 
amostra do mercado que foi consultada.

10. Manchetes:
As manchetes da UniversiTag# devem ter as seguintes características:
a) Não conter aspas (a não ser quando se refere à fala da fonte);
b) Frases curtas;
c) Informações criativas, que atraiam a atenção do leitor;
Privilegie a criatividade no título e o conteúdo na linha fina.
d) Interrogação e exclamação: use apenas quando for ne-

cessário para provocar o leitor;
e) Não serem iniciadas por artigos;
f) Evite o uso de vocabulário rebuscado;
g) Prefira o tempo presente;
h) A caixa alta deve ser usada somente na primeira letra 

e nomes próprios,
i) Não repetir palavras do título na linha-fina. Devem ser 

informações que se complementam.
11. Linha Fina:
a) procure usar frases na voz ativa com sujeito, verbo e predicado;
b) Caso use a fala de um entrevistado utilizar aspas, e o 

nome do entrevistado. 
Caso tenha optado por usar um título criativo, um troca-
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dilho ou uma referência externa lembre-se de elucidar o tema da 
matéria na linha fina.

12. Entrevistas:
a) Devem ser realizadas em formato “ping-pong”, per-

gunta seguida de resposta.
b) Deve haver uma introdução do assunto tratado antes 

da entrevista, apresentando entrevistado e entrevistador.
c) Não é necessário identificar os dois a cada pergunta, 

pois eles já foram citados anteriormente.
Tipologia
Utilizamos, nesta edição, a tipologia padrão do template 

“Oxygen” do Wordpress.com.
Lista de Siglas - Unesp-Bauru

ACI - Assessoria de Comunicação e Imprensa
Adunesp - Associação dos Docentes da Unesp AG - Administração Geral
Aplo - Assessoria de Planejamento e Orçamento
Arex - Assessoria de Relações Externas
BAE - Programa de Bolsa de Assistência Estudantil
CA - Centro Acadêmico
CAB - Centro Acadêmico de Biologia
Cacoff – Centro Acadêmico de Comunicação Florestan Fernandes
Cafca - Centro Acadêmico Flávio Carvalho (Arquitetura)
Cama - Centro Acadêmico de Matemática
Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Capsi - Centro Acadêmico de Psicologia
CCI - Centro de Convivência Infantil
Cedem - Centro de Documentação e Memória da Unesp
CEEU - Conselho das Entidades Estudantis da Unesp
CEEUB - Cons. Entidades Estudantis da Unesp de Bauru
Ceinfo - Curso de Especialização em Informática
CEU - Congresso dos Estudantes da Unesp
CGB - Coordenadoria Geral de Bibliotecas
CHU - Departamento de Ciências Humanas
CNPq - Cons. Nacional de Desenv. Científico e Tecnológico
CPA - Centro de Psicologia Aplicada
CPA - Comissão Permanente de Avaliação
CPE - Comissão Permanente de Ensino
CPEU - Comissão Permanente de Extensão Universitária
CPP - Comissão Permanente de Pesquisa
CRUB - Conselho de Reitores das Univ. Brasileiras
Cruesp - Conselho de Reitores das Univ.Estaduais de São Paulo

CSO - Departamento de Comunicação Social
CTI - Colégio Técnico Industrial
DA - Diretório Acadêmico
Dacel - Diretório Acadêmico Cesar Lattes (FC)
Dadica - Diretório Acadêmico Di Cavalcanti (FMC)
DCE - Diretório Central dos Estudantes
DI - Desenho Industrial
FAAC - Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação
Fapesp - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
FC - Faculdade de Ciências
FEB - Faculdade de Engenharia de Bauru
Fundunesp - Fundação para o Desenvolvimento da Unesp
GAC - Grupo Administrativo do Campus
GEP - Grupo de Estudo e Pesquisa
Guilhermão - Anfiteatro Guilherme Ferraz
Ipmet - Instituto de Pesquisas Meteorológicas
Jr.com - Empresa Júnior de Computação
LCAD - Laboratório de Computação de Alto Desempenho
Lepec - Lab. Ensino, Pesquisa e Extensão em Computação
LTIA - Lab. de Tecnologia da Informação Aplicada ‘Mun-

do Perdido’ - Laboratórios de Rádio e Televisão Faac
PET - Programa de Educação Tutorial
Pibic - Prog. Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
Picu - Projeto de Integração dos Calouros da Unesp
PRad - Pró-Reitoria de Administração
Proex - Pró-Reitoria de Extensão
Prope - Pró-Reitoria de Pesquisa
Propg - Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Prograd - Pró-Reitoria de Graduação
RP - Relações Públicas
RP Júnior ‘- Empresa Júnior de Relações Públicas
RTV -Rádio e TV
RU - Restaurante Universitário
SACI - Lab. Sistemas Adaptativos e Computação Inteligente
Unesp - Univ. Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
Virtunesp - Ensino à Distância da Unesp
Vunesp - Fundação para o Vestibular da Univ.Estadual Paulista
WCC - Centro de Competência e Tecnologia Wireless
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9. Imagem

FOTOGRAFIA E ILUSTRAÇÃO
Perceba: quantos textos você encontra na internet sem 
uma foto ou ilustração. São muito raros e na maioria 
das vezes pobres em níveis de atrair os ciberleitores.
A web permite o uso de imagens. Vamos usá-las. A ima-

gem é um elemento essencial para a persuasão, em especial na 
primeira camada, onde a empatia precisa ser estabelecida de ime-
diato com o cidadão.

A fotografia também informação. Ela tem narrativa, tem 
uma história ali dentro. Ela pode fazer um texto sair de um supos-
to tédio, para uma compulsão para lê-lo.

A imagem é essencial para o início da leitura. Se a imagem 
é impactante, o ciberleitor vai querer saber do que se trata. Primeiro 
através das legendas. Sim, elas são obrigatórias e chave para o en-
tendimento da imagem. E depois no texto propriamente dito.

E, lembre-se: as legendas devem acrescentar informação à 
imagem, não descrevê-la.

Atente para o tamanho da fotografia e da ilustração dis-
postas em uma página. Aparentemente, imagens em tamanho mé-
dio ou grande podem ser veiculadas em galerias independentes 
ou aliadas ao texto.

Contudo, dependendo dos elementos que compõem a 
imagem, não é possível observar detalhes. Assim, sempre dê a op-
ção de ampliá-la. 

Ao lidar com personagens da informação, a legenda deve 
citar nomes e cargos.

Se a imagem for o centro dos assuntos do texto, a legen-
da deve apresentar informações inéditas. Ainda assim, a legenda 
deve estar sempre associada à imagem, pois esta é a característica 
básica de qualquer legenda.

Caso a imagem aborde elementos adjacentes à informa-
ção há uma grande possibilidade de se criar um ruído para a in-
formação. Cuidado.
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INFOGRÁFICO
Um infográfico pode ser um instrumento de resumo para um 

assunto complexo e uma alternativa ao texto como forma de informação.
A primeira definição de função é a mais comum. Assun-

tos com muitas variáveis e polêmicas devem ser resumidos e di-
geridos na forma de infográficos. Dados e planilhas com infor-
mações sem interpretação devem ser utilizadas da mesma forma.

A outra função diz respeito à mais uma forma de atrair o 
ciberleitor ao conteúdo do site. O infográfico deve ser impactante 
visualmente e equilibrado com relação aos preceitos jornalísticos.

As palavras em um infográfico fazem toda a diferença. A 
possibilidade de utilizar recursos interativos aumenta a capaci-
dade de informar, como, por exemplo, palavras que dão acesso a 
detalhes sobre um dado, dentro do próprio infográfico.

É a informação o principal elemento em um infográfico, e 
não a imagem - ela deve servir apenas como pano de fundo, ainda 
que tenha grande relevância. 

VÍDEO
O vídeo, mais que os recursos gráficos, deve ser usado 

com cautela. Ele possui uma grande força devido à imagem em 
movimento e a informação direta, mas pode afastar o ciberleitor 
com um conteúdo desinteressante ou tedioso.

A linguagem audiovisual deve ser usada quando acres-
centa algo ao texto e às imagens. Um vídeo que apenas repete as 
informações do texto se torna um problema para o ciberleitor, 
pois consome tempo para algo desnecessário.

Vídeos com áudios ruins e imagens de má qualidade não 
devem ser incluídas a menos que sejam essenciais para o assunto.

Lembre-se: o vídeo também é um recurso jornalístico. 
Nele os diferentes lados da questão devem ser abordados de acor-
do com as regras da profissão, mantendo um equilíbrio factual.Se 
for relevante, o vídeo soma uma grande força ao texto e promove 
uma nova fonte de informação ao texto e às imagens.

O UniversiTag# deve servir de local de produção e 
curadoria dos vídeos. Em tempos de profunda conexão digital no 
mundo, há vídeos sobre muitos assuntos e de muitas procedên-
cias. 

A editoria de Imagem deve se organizar para ser uma pe-
quena produtora audiovisual, oferecendo vídeos sobre suas pau-
tas específicas e não dependendo apenas de vídeos externos. 

Mas também deve escolher e apontar os vídeos mais re-

levantes da web para o ciberleitor. A junção dessas duas funções 
poderá dar visibilidade ao site e aumentar o tempo de navegação 
do ciberleitor na página web.

ALGUMAS REGRAS ESPECÍFICAS
Do envio das imagens produzidas por repórteres: Nomeação 

do arquivo: (editoria_autordamateria_fotografo_identificacao.jpg)
O nome da foto é uma padronização para facilitar a 

todos os editores encontrar a foto adequada. Não use acentos 
ou espaços no nome da foto. Todos os caracteres devem ser 
escritos em minúsculo. 

Tamanhos: As fotos na internet devem ter resolução 
de 72 dpi, cores RGB e formato GIF ou JPEG. Recomenda-
se que toda matéria tenha pelo menos uma imagem de capa. 
Essa imagem deve ter 750 por 380 pixels se a matéria for 
destaque e de 470 por 140 pixels se não for. As demais podem 
ter tamanhos variados. Recomendamos que a largura da ima-
gem seja menor que 600 pixels, para o leitor não ter que usar 
a barra de rolagem.

Nome do Fotógrafo: Deve ser colocado logo abaixo da 
legenda da foto, com a mesma fonte (Foto: Nome do Fotógra-
fo) ou na própria imagem, no canto superior direito, somente o 
Nome do Fotógrafo. Se o mesmo fotógrafo tirou todas as fotos 
da matéria, não é preciso repetir o nome, basta colocar “Fotos: 
Nome do Fotógrafo”.

Restrições: Para o uso de qualquer material (foto, vídeo, 
infográficos) que não seja produzida pela equipe de Univer-
siTag#, o mesmo deve vir acompanhado do crédito do produ-
tor e do veículo de comunicação. Ex: Ricardo Nicola/UOL.
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10. Como Postar?

O UniversiTag# é postado na plataforma Wor-
dPress. Para postar  conteúdos acesse http://pt-
-br.wordpress.com/ e coloque os dados forne-
cidos pelo editor-executivo no campo usuário 
e no campo senha. A seguir, um tutorial feito 

pelo Blog Mauricio Gofas (http://migre.me/f43fP) e o site 
Young Studio (http://migre.me/f43iG).

Para criar um novo post, faça login no seu painel de 
controle (o link geralmente tem este formato: dominiodo-
blog.com/wp-admin/), navegue até Posts > Adicionar novo 
e siga os passos abaixo.
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1 – Título do post

É o nome da postagem. Se os links permanentes do seu  
WordPress estiverem configurados corretamente, o título torna-
-se parte do link do post, (ex.: meublog.com/titulo-da-postagem). 
A escolha do título é muito importante, pois além de destacar o 
assunto e formar a estrutura dos links, o título do post estará pre-
sente em vários outros locais,  como na aba do navegador, nos re-
sultados do Google, nas buscas internas do seu blog, etc. Escolha 
o título com sabedoria, este é a “cabeça” do seu post.

2 – Adicionar mídia
Esta função serve para adicionar imagens, vídeos e áudio 

aos posts.
a – Clique em Adicionar Mídia;

b - Irá abrir uma janela com as opções Fazer uploads dos 
arquivos ou escolher da Biblioteca de mídia. Para fazer upload 
das imagens, basta selecionar na pasta do computador as imagens 
que deseja “subir” e arrastar até a área da janela de upload, ou 
clicar no botão Selecionar arquivos para procurar e selecionar as 
imagens. Na opção Biblioteca de mídia você pode escolher entre 
imagens que você já fez upload, como as usadas em outros posts 
e páginas.  Para selecioná-las basta clicar na imagem que deseja 
inserir no post;

c – Depois de terminado o upload ou selecionadas as 
imagens da biblioteca, você pode editar o título, legenda, descri-
ção, alinhamento, link e tamanho de cada imagem. Para isto basta 
clicar na imagem que deseja editar e alterar as opções que apare-
cerão do lado direito das miniaturas;

d - Ao lado esquerdo da janela, além da opção Inserir Mí-
dia, existe as opções Criar galeria e Usar como imagem destacada. 
O processo para criar uma galeria é parecido com o de inserir 
mídia, porém, as imagens selecionadas terão uma apresentação 
diferente, que varia conforme o tema do seu WordPress e os plu-
gins instalados. 

Por padrão, nos temas desenvolvidos pela equipe da Wor-
dPress.org, as imagens são distribuídas em colunas de miniaturas 
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e cada imagem tem um link para a foto maior, que ao clicar, abre 
somente a imagem em uma nova página do blog. Mas, com toques 
de programação ou uso de plugins é possível criar efeitos de ani-
mação e diagramações personalizadas para as galerias, tornando 
a visualização mais agradável. 

Ainda temos a opção Usar como imagem destacada. Seu 
uso é opcional, mas é muito útil, pois serve para relacionar uma 
imagem ao post. Dependendo do tema e dos plugins do seu Wor-
dPress, essa imagem aparecerá em resultados de buscas no blog, 
páginas com resumos dos posts, dicas de posts relacionados, des-
taques, slides, banners e onde mais a criatividade permitir.

Se você já selecionou e configurou as imagens que preten-
de usar, basta clicar em Inserir no post.

3 – Opções de formatação

O editor de texto do WordPress tem características que 
lembram programas de processamento de texto como o Microsoft 
Word, com opções de negrito, itálico,, sublinhado, etc. As opções 
de tamanhos de fonte são Parágrafo e cabeçalhos. Esses tamanhos 
variam conforme o tema. Todas estas funções encontram-se re-
presentadas por ícones logo abaixo do botão Adicionar mídia. 
Entre os botões tradicionais de opções de texto, encontram-se 
também os botões Inserir/editar link, Inserir a Tag mais, Modo de 
Escrita sem Distrações e Mostrar/Esconder.

Inserir/editar link: Selecione a parte do texto que deseja 
linkar e clique em Inserir/editar link. Então, surgirá uma janela 

com campo para preencher o URL, título e abaixo há a opção de 
assinalar Abrir em uma nova aba, para o leitor não sair do seu 
post ao clicar no link. Se o link que você deseja inserir for algum 
post ou página do seu próprio blog, você pode pesquisar e selecio-
nar o artigo na lista abaixo dos campos para preencher.

Inserir a Tag mais: Se você quiser exibir apenas um resu-
mo do post na página inicial do seu blog, com um link tipo Leia 
mais, que leva ao texto completo, basta clicar na parte do texto 
onde você quer “cortar” a leitura e clicar no botão mais. Uma li-
nha horizontal com a palavra More surgirá no editor dividindo o 
texto e mostrando onde termina o resumo do post.
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4 – Categorias

As categorias são uma forma de organizar o conteúdo do 
blog e facilitar a navegação, além de ajudar seu blog a se destacar 
nas buscas, pois categorias geram palavras chave para seu blog 
que auxiliam nas pesquisas internas e externas (Google). 

As categorias também geram mais conteúdo para o blog, 
pois criam automaticamente páginas dinâmicas com posts de 
mesmo assunto. Em praticamente todos os temas elas podem ser 
visualizadas na forma de links no final de cada post.

A função principal das categorias é filtrar o conteúdo. Se 
você, por exemplo, escreve sobre cães e gatos, o leitor pode es-
colher ver apenas posts sobre cães, clicando no link da categoria 
“cães”. Ao escrever um post você pode escolher entre categorias 
existentes ou criar novas categorias. Essas opções encontram-se 
por padrão ao lado direito do editor de texto. As opções para es-
colher são: Todas as categorias ou Mais Usadas.

5 – Tags
Insira as tags do seu post separadas por vírgula e clique 

em adicionar. Tags são palavras-chave que descrevem o conteú-
do do seu post. Se clicadas, elas irão mostrar outros posts com a 
mesma tag.

6 – Publicar
Quando estiver pronto, é só clicar em Publicar.

7 – Imagem destacada
É a imagem de destaque do seu post. Em alguns modelos 

de blog essa imagem aparece junto com o resumo do post para 
ilustrar sobre o assunto da postagem. Essa também é a imagem 
que o Facebook™ vai mostrar quando seu post for compartilhado.
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