
JORNALISMO ESPORTIVO

acompanha aí



JORNALISMO ESPORTIVO | ONLINE

Data
13, 16, 20 e 23 de julho de 2021 (terça e sexta, 4 noites), 18h30 às 22h30

Local
Curso online

Carga horária
16 horas

Investimento
R$ 460,00

Objetivos
Preparar o aluno para a cobertura do assunto esporte com a mesma metodologia, seriedade e 
profissionalismo requeridos por qualquer outro tema no contexto do jornalismo.
Muni-lo de ferramentas e conhecimentos que possam ser aplicados nas mais diferentes 
mídias. Contextualização histórica de como o jornalismo esportivo foi e veio a ser o que é hoje. 
Atualização sobre as possibilidades de se trabalhar na área esportiva dentro do jornalismo 
Perspectivas do
jornalismo esportivo.

Público Alvo
Profissionais da área e interessados no tema.

Professor

Celso Unzelte
Jornalista e pesquisador esportivo. Leciona a disciplina Técnicas e Gêneros Jornalísticos I no 
curso de graduação em jornalismo da Faculdade Cásper Líbero desde 2005. Ex-repórter e editor 
da revista PLACAR (1990/93 e 1997/2000) e do site Netgol.com (2000/2001). Atualmente, é 
comentarista dos canais de televisão por assinatura ESPN/ESPN Brasil e do programa Cartão 
Verde, da TV Cultura. Tem 15 livros publicados na área esportiva. Foi consultor do Memorial 
do Corinthians e do Museu do Futebol do Pacaembu. Co-roteirista do documentário Todo-
Poderoso, o Filme: 100 Anos de Timão.



Importante - Caso haja imprevistos na agenda do professor 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 
profissional de mesma qualificação.

Programa de aula - 

• Jornalismo esportivo é... jornalismo!
• Questões éticas;
• Jornalismo x entretenimento;
• Cobertura jornalística do futebol;
• Cobertura jornalística dos demais esportes;
• Especializações;
• A questão do merchandising;
• Perspectivas do jornalismo esportivo.



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 saia com os dados da empresa; 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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