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PROPOSTA DO CURSO DE JORNALISMO 
 
O Curso de Jornalismo do Instituto de Educação Superior Raimundo Sá tem 
como objetivos específicos formar profissionais com sólido conhecimento nas 
mais diversas áreas de atuação, preparados para os meios tradicionais como 
Televisão, Rádio, Jornal, Revista, Assessorias, até os espaços mais modernos, 
como portais, blogs, redes sociais virtuais e aplicativos comunicacionais. 
 
Atendendo às novas diretrizes para o curso de Jornalismo no Brasil, o Instituto 
de Educação Superior Raimundo Sá conta com uma matriz curricular atualizada, 
que mescla prática e teoria desde os primeiros períodos, além de atividades 
laboratoriais e interdisciplinares, proporcionando ao aluno experiências 
relevantes para sua futura vida profissional. Ao longo do curso o acadêmico de 
Jornalismo tem a oportunidade de conhecer e vivenciar diferentes situações em 
equipes multiprofissionais a partir da colaboração para o Informativo R.Sá (jornal 
institucional), Clara Comunicação (agência de assessoria da IES), Rádio 
Universitária, Cerimonial Universitário, atividades no Laboratório de TV e de 
Fotojornalismo, entre outras experiências. 
 
Tendo como base o tripé da pesquisa, ensino e extensão, a IES realiza 
semestralmente diversos projetos com os acadêmicos de Jornalismo, visando o 
desenvolvimento das aptidões profissionais e ao mesmo tempo interferindo 
positivamente junto à comunidade externa, com ações que cestão contribuindo 
para o processo de democratização das práticas comunicacionais. 
 
 Visando fazer com que o profissional formado tenha capacidade de pensar, 
fazer, agir e ser, como cidadão e como profissional inserido no mercado e na 
sociedade, a sua formação tem como base uma matriz curricular que contempla 
matérias de formação humanística; de formação básica e diversificada nos 
campos do Jornalismo, além de disciplinas contextualizadas com a realidade 
local e que ofertam ao jornalista conhecimento para gestão em comunicação, 
abrindo novas portas no campo profissional. 
 
O curso de Jornalismo no Instituto de Educação Superior Raimundo Sá tem 
contribuído para grandes mudanças na macrorregião e no território piauiense, a 
partir dos diversos projetos, ações extensionistas, pesquisas e principalmente 
através dos seus egressos, que hoje ocupam as mais diversas funções 
jornalísticas no mercado de trabalho. Os alunos do curso contam com bolsas do 
PROUNI e concedidas através de convênios firmados entre a IESRSÁ e o 
Instituto Comrádio do Brasil, Pastoral da Comunicação, Curso Popular Professor 
José Bispo e outras instituições, visando tornar a formação superior em 
Jornalismo cada vez mais acessível para a população. 
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