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RESUMO
O presente trabalho pretende apresentar os resultados observados, até o
momento, da prática editorial do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de
Jornalismo, do Centro Universitário de União da Vitória (UNIUV), que está sendo
desenvolvido durante o oitavo semestre. O MOJO Podcast, veículo criado para a
prática editorial, é um podcast jornalístico, que tem como premissa realizar um
jornalismo de profundidade. Seu episódio piloto (sendo seu resultado o TCC, de
fato) pretende ter a duração de 40 a 60 minutos e abordar o tema da educação
nas cidades de União da Vitória e Porto União, durante a pandemia de COVID-19,
que afastou alunos e professores das salas de aula presenciais em todo o Brasil.
O objetivo do MOJO Podcast é expor a forma como foi tratada a educação em
União da Vitória e Porto União durante a pandemia, de forma geral, em
instituições públicas e privadas, para ensino fundamental, médio e superior,
focando na experiência dos pais, professores e alunos, que tiveram suas rotinas
completamente alteradas e tiveram que se adaptar a um formato a distância. Para
realizar este projeto, estão sendo realizadas, desde a metade do mês de agosto,
entrevistas com os personagens já citados acima, e pesquisas em meios de
comunicação da região. As entrevistas estão sendo feitas via internet, utilizando o
Discord, um programa de bate-papo online e gravadas pelo aplicativo. As
pesquisas também estão sendo feitas, via internet, nos portais dos meios de
comunicação. O resultado esperado deste projeto é um episódio de podcast que
traga a compreensão de como os alunos, professores e pais de alunos estão se
adaptando e como se sentem com essa situação, além de expor os métodos
escolhidos para continuar esse processo de ensino a distância. O nome do
podcast foi escolhido a partir da sigla de Mobile Journalism (MOJO), ou jornalismo
móvel, que representa o que esse podcast é: um produto jornalístico que pode ser
consumido a qualquer momento por dispositivos móveis, via streaming.
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