
TELESCOLA ONDE SE ENSINA JORNALISMO

OS AMANTES DE COMUNICAÇÃO
REUNIDOS NUMA "PEQUENA FAMÍLIA"

O ISCSP tem em Paula Cordeiro, provedora do Ouvinte da RTP,

o exemplo máximo para os alunos de Ciências da Comunicação.
Foi ela quem recebeu a Notícias TV e desvendou o mecanismo

por trás dessa licenciatura. Por Carolina Morais Fotos Steven Governo/Global Imagens

ÍI * Valorizamos pessoas." O| % m Lema do Instituto Supe-
% m rior de Ciências Sociais\ M e Políticas (ISCSP), da

% m Universidade de Lisboa

\g - que se fundiu com alt Universidade Técnica
de Lisboa - está estampado em quase todas
as paredes da faculdade e, especiaLmente, na

cara dos estudantes que, mesmo numa sexta-
-feira chuvosa, andaram de aula em aula, de

mochila às costas, com uma motivação conta-

gíante. Foi esse o ambiente que acolheu a No-

tícias TVquando percorremos os corredores da

faculdade, pela mão de Paula Cordeiro, a coor-
denadora do curso de Cíêrcias da Comunicação
e provedors do ouvinte da RTP. para perceber
como são preparados os alunos para o compe-
titivo mundo jornalístico.

Mostra- como o ISCSP faz jus ao seu
lema e se diferencia das restantes faculda-
des foi, desde o início, uma preocupação de

Paula Cordeiro. "Os aLunos aqui são muito ir-
tegrados e muito envolvidos. Não os tratamos
como números, há uma proximidade", garar-
tíu. "Apostamos muito em proporcionar está-

gios curriculares e profissionais aos nossos
aLunos nos principais grupos de comunicação
e nas principais empresas na área do marke-
ting. Além disso, o que também nos diferen-
cia é a organização de eventos, de workshops,
de seminários e de conferências que atraem
muitos profissionais da área", sublinhou.

A coordenadora, representante de Portu-

gaL no evento europeu de difusão prcfissíonaL
Radio Days Europe, Licenciou-se nesta mes-
ma facuLdade e, desde ertão, deixou que as

frequências de rádio a orientassem na arena
jornalística. E apesar de o ISCSP privilegiar a

técnica radiofónica (tem vários acordos e p ro-
tocoLos estabelecidos com o grupo Media Ca-

pital, com a RTP, incluindo a Antena 1), Pau-
la Cordeiro assegurou que o seu ourso não

descura as áreas da imprensa e da televisão.
"Temos uma parceria com o Cenjor [Centro
Protocolar de Formação Profissional para
Jornalistas] , que é única mais nenhuma uni-



versidade tem. Nessas instaLações, os alunas
fazem trabalho de produção televisiva, com a

preparação de guiões de televisão e do tipo de

imagens que poderiam utilizar para a criação
de uma peça", explicou. Eé por isso que no in-
terior do edifício estão ausentes as salas de-
dicadas às atividades práticas de jornalismo
televisivo, um vazio que é compensado por
outrc tipo de instalações, entre elas salas de
leitura e salas de computadores, onde têm lu-

gar as aulas de Jornalismo Digital. O espaço
mais proeminente, porém, é o auditório prin-
cipal, um dos motivos de orgulho da instiiui-

ção. "É aqui que se fazem as grandes confe-
rências. Está totalmente equipado para pro-
jeção de vídeo e podemos fazer aqui uma
emissão especiaL para um canal de televisão.
Já aconteceu uma ou duas vezes, a última
emissão foi para a SIC", relembrou.

A provedora do ouvinte da RDP assumiu

o cargo de coordenadora de Ciências ús Co-

municação há três anos mas já é professora
de Rádio e MuLtimédia, de Media Digitais e de

Estratégias de Comunicação em PLatafor-

mas Digitais desde 2005. O seu currículo

permite-lhe descrever como ninguém o fun-
cionamento do curso: "Ao longo da licencia-
tura ná uma certa lógica de encaixe. É um
bocadinho como as matríoskas, começa-

mos na maior e vamos encaixando as peças
mais pequeninas até que fechamos, e acaba
a licenciatura", atirou.

Uma das turmas de Ciências da Comunicação durante uma apresentação oral "Valorizamos pessoas" éo lema do Instituto Superior de Ciências Sociaise Políticas

O auditório principal da faculdade está preparado

para projetar vídeos e gravar emissões televisivas
Existem vá rias salas de cornputadoresonde os alunos

têm aulas práticas, entre elas a de Jornalismo Digital

"UMA PEQUENA FAMÍLIA"

O curso de Ciências da Comunicação do ISCSP.

fundado em 1980, forma, neste momento, um
total de 263 alunos. Um deles é Miguel Menaia.

um entusiasta da comunicação. "Não me vejo
a fazer outra coisa no futuro a não ser comu-
nicar. Temos professores fascinantes e inspira-
dores. através dos quais podemos beber mui-
ta sabedoria e, em relação aos colegas, há um

espírito de entreajuda muito grande", vincou.

Ana CaroLina Albuquerque, aLuna do 2.° ano do

curso, também não é indiferente à união e

companheirismo que se vive naquela facuLda-

de. "Para mim, o ISCSP é uma pequera famí-
lia E este sentimento cue me faz ir para a fa-
culdade quando não me apetece ir à a jla", re-
velou a aspirante a jornalista.

Para estes estudantes, a experiência aca-
démica ainda está no início. E por isso que as

palavras de incentivo de ex-alunos do ISCSP,

partilhadas no dia de acolhimento aos novos

aprendizes, foram a melhor mensagem de

boas-vindas. "A licenciatura em Ciências da

Comunicação do ISCSP não se resume, nem

pouco mais ou menos, às 36 cadeiras. A pa-
lavra-chave é 'oportunidade'. Tive a oportu-
nidade de participar e criar projetos de raiz,

de conhecer professores que me orientaram
e de aprender a 'mexer-me'", frisou Jessíca
Mehta. Zezita Lopes, outra recém-licenoiada,
não poupou nos elogios à faculdade para in-

certivar os caLoiros: "O ISCSP dá-nos algc

que a maioria das faculdades não dá, isto é,

apoio durante e após a Licenciatura. Estou a

falar de excelentes profissionais e de oportu-
nidades profissionais únicas", defendeu.

Foi também nesta instituição de ensino su-

perior que alguns dos nomes mais sonantes
do jornalismo português virair os seus diplo-
mas carimbados, entre eles José Gomes

Ferreira, PauLo Salvador, Cândida Pinto ou

Miguel Prates.HTV


