
Podcasts Jornalísticos - online
Data
20 a 24 de julho de 2020 (segunda a sexta), 19h às 22h.

Local
Curso online

Carga horária
15 horas

Investimento
R$440,00

Objetivos
Entender o que são podcasts, porque eles ganharam força no Brasil, como está o mercado do 
setor e como fazer o próprio podcast - da produção à publicação.

Público
Estudantes de jornalismo, publicidade, relações públicas, assim como, profi ssionais da comunicação 
interessados pela temática.

Professores
Gabriela Mayer
É jornalista e leitora voraz. É âncora da rádio BandNews FM desde 2017 e host dos podcasts 



Elas com Elas, na BandNews, e Põe na Estante, na Rádio GuardaChuva. Tem passagens pelas 
redações da TV Gazeta, Record News e TV Cultura, onde apresentou o Jornal da Cultura Primeira 
Edição. Formada na Cásper Líbero, é pósgraduada em Globalização e Cultura pela Fundação 
Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Em 2018, foi vencedora do Prêmio Especialistas na 
categoria Política, levou o troféu de Destaque da mesma premiação e ganhou o Prêmio Petrobras 
na categoria radiojornalismo pela série de reportagens “Saúde mental não é frescura”, sobre 
depressão e transtorno de ansiedade entre os brasileiros. Acredita na leitura como ferramenta 
de transformação social e tenta deixar os livros mais próximos das pessoas. Se pudesse fazer um 
desejo, escolheria saber todos os idiomas do mundo.

Juliana Kunc Dantas 
É jornalista formada pela Cásper Líbero e locutora pelo Senac. Já passou pelas redações da 
TV Gazeta, da Record News, da Rádio BandNews FM e coordenou o jornalismo da Alpha FM. 
Comanda o Finitude, um podcast sobre os fins, criado jornalista Renan Sukevicius. Considera 
que foi privilegiada ao poder acompanhar de perto todo o processo de terminalidade da avó 
materna, Olga, e do pai, Audálio, em 2018, no Hospital Premier – o primeiro do Brasil a se dedicar 
integralmente aos cuidados paliativos. Como jornalista, tem trabalhado também para disseminar 
a informação sobre o que são os paliativos e, com isso, fazer com que mais pessoas tenham a 
noção dos direitos e escolhas que podem ser tomadas diante de uma doença ameaçadora da 
vida.

Tomás Chiaverini 
É escritor e jornalista, autor dos romances Correio do Fim do Mundo (Solo) e Avesso (Global). 
Publicou também os livros-reportagem Cama de Cimento, sobre população de rua; e Festa 
Infinita, sobre festas e festivais de música eletrônica (ambos pela Ediouro). Desde que se formou, 
em 2004, tem colaborado para importantes veículos de comunicação, como Folha de S.Paulo, 
revista Piauí, Intercept, Agência Pública, entre outros. Foi produtor, editor de texto e editor-chefe 
do programa Roda Viva, da TV Cultura. Atualmente está à frente do podcast Rádio Escafandro.

Importante - Caso haja imprevistos na agenda dos professores e a turma esteja confirmada (atinja o número mínimo de matriculados), a 
Instituição garante a prestação do serviço na agenda proposta com substituição docente trazendo profissionais de mesma qualificação.

Programa de Aula

MÓDULO TEÓRICO 
Aula 1 
a) podcast x rádio 
As diferenças e semelhanças entre as duas mídias, da plataforma de exibição à linguagem, do 
conteúdo à abrangência do público, passando pela história da criação dos podcasts. 
b) tipos/ formatos 
Detalhamento dos tipos e formatos possíveis de podcasts, com elementos pressupostos em 
cada um deles (mesacast, storytelling ficcional, storytelling não-ficcional etc). 



c) jornalismo e podcast 
Como o jornalismo encontrou nos podcasts um espaço para a criação de novas narrativas. 
d) podcasts no Brasil hoje 
Um panorama do atual cenário brasileiro, com números das publicações e da audiência dos 
pequenos e dos grandes produtos que escolheram o formato. 
e) mercado 
Como identificar o seu nicho, decidir o seu tema e entender se realmente há potencial para a 
criação de um podcast. Que impacto o seu podcast terá no mercado? Como rastrear e mapear 
eventuais concorrentes ou parceiros? 
 
Aula 2 
a) captação 
Os elementos técnicos e jornalísticos para uma captação de qualidade. As diferenças entre a 
gravação de entrevistas e de offs/narrações. 
b) roteiro 
As técnicas de criação de um roteiro atraente e criativo, adaptado ao formato proposto 
pelo podcaster. Como usar recursos para não fazer um programa que não se estenda 
desnecessariamente e não anule conteúdo relevante 
c) edição 
Os caminhos para uma edição com qualidade técnica e com sentido jornalístico, o trabalho de 
finalização e sonorização. Breve apresentação de possíveis softwares de edição. 
d) publicação 
As ferramentas e plataformas de publicação dos podcasts e a divulgação do produto. 
e) monetização 
Possibilidades de patrocínios, parcerias e apadrinhamentos para transformar o podcast também 
em uma fonte de renda. 
 
MÓDULO PRÁTICO 
Aula 3 
a) Brainstorm. Definição de tema. Definição de nome. 
b) Detalhamento de tarefas (produção, roteiro, locução, projeto gráfico, pós-produção, ). 
c) Distribuição de tarefas a serem efetuadas para a aula seguinte. 
 
Aula 4 
d) Revisão das tarefas da aula anterior. 
e) Gravação do off. 
f) Organização e gerenciamento de mídia e backups. 
g) Início da edição (será feita por um dos professores, mas acompanhada em tempo real pelos 
alunos). 
 
Aula 5 
h) Finalização da edição. 
i) Publicação nos tocadores.



Forma de pagamento
Pessoa física
Boleto - Valor integral. O boleto tem 5 dias úteis para vencimento. 
Cartão de Crédito - Parcelas com valor mínimo de R$ 200,00.
Pessoa jurídica
No caso de pagamento por empresa, o próprio responsável fi nanceiro deve conduzir o cadastro 
(com os dados da empresa) para que a nota seja emitida para PJ, respeitando o fato gerador; além 
de poder pagar com boleto (valor integral) ou pelo cartão de crédito corporativo (com possibilidade 
de parcelamento também).

Alunos, ex-alunos e funcionários da Fundação Cásper Líbero têm 10% desconto.

Informações importantes
I. A quantidade de vagas disponíveis é controlada de acordo com o número de inscrições pagas.
II. A inscrição estará devidamente aceita após a confi rmação do pagamento até o início do curso.
Para matrícula via boleto bancário o pagamento do boleto deverá ser realizado em até 2 dias úteis 
antes do início do curso. 
III. A confi rmação de vaga ocorrerá via e-mail a ser enviado pelo Centro de Eventos Cásper Líbero. 
IV. Caso o participante efetue o pagamento após o preenchimento das vagas, terá o reembolso 
de 100% do valor pago. 
V. O horário do curso deverá ser seguido rigorosamente. O aluno só poderá faltar em 25% das 
aulas, ou não receberá o certifi cado.
VI. O curso poderá ser cancelado pela Instituição por falta de quórum com até 48 horas de 
antecedência da data prevista para seu início. 
VII. A Faculdade Cásper Líbero não se responsabiliza por custos extras do aluno, como por 
exemplo hospedagem, passagem, combustível, estacionamento e alimentação. 
VIII. Os reembolsos seguirão os seguintes procedimentos:
- Desistência do aluno, no prazo de 7 dias contados da data de contratação e que não tenha 
utilizado o serviço: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, antes do início do curso: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, com até 50% de aulas transcorridas: ressarcimento de 50% do valor pago.
- Desistência do aluno, após o início do curso e depois de transcorridos mais de 50% das aulas: 
não haverá ressarcimento do valor pago.
- Desistência pela Instituição por falta de quórum na turma: ressarcimento de 100% do valor pago.
IX. Os reembolsos referentes a pagamento via boleto terão o prazo de 15 dias úteis (crédito em 
conta bancária do contratante, a contar do envio dos dados bancários) para serem realizados.
Os reembolsos referentes a pagamento via cartão de crédito terão o prazo de 15 dias úteis para 
estorno na fatura do cliente. Em ambos os casos, devem ser solicitados pelo e-mail eventos@fcl.
com.br.
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