Jornalismo Automotivo
Data

28 de janeiro a 1 de fevereiro de 2019 (segunda a sexta), 19h às 22h.

Carga horária
15 horas.

Investimento
R$450,00

Objetivos

A proposta do curso é mostrar como o automóvel – considerado “o objeto sublime” pelo filósofo
Jean Baudrillard em sua obra O Sistema dos Objetos – deve ser tratado em uma reportagem de
mídia especializada. Como são feitos os testes? É preciso ser piloto ou engenheiro para avaliar
um carro? Existe diferença de linguagem ao escrever sobre um carro para uma mídia impressa
ou para a internet? Como é possível conseguir os carros para fazer uma reportagem? Quais são
os critérios corretos para um teste comparativo? Com exemplos e exercícios, o curso mostra os
caminhos para se tornar num jornalista automotivo de sucesso e independente.

Público Alvo

O curso pode ser frequentado por jornalistas, estudantes e blogueiros que pretendem se
aprofundar no jornalismo automotivo, mas também por apaixonados por carros em geral, por
profissionais que tem alguma atividade ligada a automóveis e até por consumidores interessados
em saber como se avalia um veículo na hora de fazer sua compra.

Professor

Sergio Quintanilha
Jornalista, Sérgio trabalha como redator-chefe da revista e do site Motor Show (Editora Três)
desde Julho/2013. Assina o blog República do Automóvel (dedicado à análise de mercado e
posicionamento de fabricantes e produtos do setor automotivo) nas revistas Istoé Dinheiro e
Motor Show. Mestre aprovado no Curso de Mestrado de Comunicação da Faculdade Cásper Líbero
em 2015 com a dissertação “Transformações contemporâneas no papel social dos jornalistas: o
caso da mídia automotiva no Brasil”.
Em 2007, deu aulas para o 3º ano do Curso de Jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, na disciplina
Administração de Produtos Editoriais. Interrompeu a carreira acadêmica para constituir a Editora
Cadiz, publicando as revistas Stuff (gadgets), Minha Viagem (turismo), FourFourTwo (futebol) e
Motor Quatro (carros). Possui graduação em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (1981).
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
Módulo 1: História e cultura do automóvel
Módulo 2: Técnica e dinâmica do automóvel
Módulo 3: Testes, impressões ao dirigir e comparativos
Módulo 4: Texto e edição de revista, jornal e site
Módulo 5: Ética e relacionamento com as montadoras
Módulo 6: Coberturas internacionais
Módulo 7: Mercado e indústria
Módulo 8: Jornalistas versus assessores
Módulo 9: O carro no rádio e na televisão
Módulo 10: Trabalho final

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 financeiro 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 confirmação 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 confirmação 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 certificado.
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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