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A VISÃO DA COMUNICAÇÃO NA 
ERA DO CONTEÚDO E 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
Nesta sessão, acadêmicos da Comunicação terão a oportunidade de analisar como os
conteúdos estão sendo impactados pela tecnologia, principalmente a Inteligência Artificial e
de que modo estes conteúdos vão ao encontro das novas demandas da audiência no
consumo audiovisual e na credibilidade da informação. Serão analisadas as plataformas de
OTT, e como o Data Driven está sendo utilizado para criar conteúdos e gerar engajamento,
o fenômeno das FakeNews e os conteúdos transmídia. Trata-se de uma oportunidade única
para trocar experiências com aqueles que dão o suporte crítico e as ferramentas para a
produção e distribuição de conteúdo.
Moderador: Prof. Dr. Francisco Machado Filho – Jornalista e professor do curso de
Jornalismo e Rádio e TV da Unesp/ Bauru – Diretor da TV UNESP

.
• OTT: EXPERIÊNCIA INDIVIDUAL OU COLETIVA?
Palestrante: Prof. Doutor Fernando Carlos Moura - Editor-chefe da Revista da SET
A TV tradicional e os serviços de vídeo por streaming travam uma importante batalha
na procura de audiências e monetização de conteúdos.  Os consumidores ou
(tel)espectadores utilizam diferentes suportes e ecossistemas de distribuição para
assistir estes conteúdos. Isto têm mudado a cadeia de produção e distribuição
audiovisual que se debate entre conteúdos ao vivo ou enlatados. Na palestra
analisaremos dois produtos audiovisuais híbridos: a série Game of Thrones  e a Copa
Libertadores da América 2019.

• TELEJORNALISMO E SITES DE REDES SOCIAIS: NOVAS ESTRATÉGIAS
PARA FALAR COM O PÚBLICO
Palestrante: Dra. Leire Mara Bevilaqua - Jornalista - Televisão Universitária Unesp
É inegável o impacto que os sites de redes sociais passaram a exercer na construção
do modo de endereçamento dos telejornais, ou seja, no estilo próprio de falar com o
público, que agora consome os noticiários em diferentes plataformas. A proposta é
apresentar os resultados da pesquisa de doutorado da palestrante que investigou
como se dá esse processo com o Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão, e o
site de rede social Twitter.

• CREDIBILIDADE JORNALÍSTICA
Palestrante:  Prof. Dr. Francisco Rolfsen Belda - Professor do Departamento de
Comunicação Social – UNESP
O jornalismo enfrenta uma crise de credibilidade diante dos fenômenos de
desinformação que caracterizam o ambiente digital contemporâneo. Nesse contexto,
a palestra as contribuições do Projeto Credibilidade, que tem uma dupla missão:
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refletir sobre a fragmentação da narrativa noticiosa no ambiente digital e desenvolver
ferramentas e técnicas para identificar e promover um jornalismo digital confiável e
de qualidade. São apresentadas e discutidas algumas causas da atual crise de
credibilidade e identificados e caracterizados diferentes tipos de conteúdo difundidos
no ecossistema da desinformação, tais como falsa conexão, contexto falso ou
manipulado e conteúdos enganosos, impostores e fabricados, entre estes as
chamadas fake news, um termo ademais impreciso que designa informações falsas
geradas com intuito de ludibriar e prejudicar. É apresentado, por fim, um sistema de
indicadores de credibilidade jornalística que opera também em nível algorítmico e
pode servir como parâmetro para distinguir notícias e reportagens confiáveis na
internet. Elaborado pelo The Trust Project e aplicado no Brasil por meio de uma
parceria entre Unesp e Projor, esse sistema se baseia em um protocolo que tem por
base critérios de melhores práticas jornalísticas, identificação de autor/produtor,
distinção entre tipos de matéria, citações e referências, método de produção do
conteúdo, realização de reportagem no local de ocorrência dos fatos e disponibilidade
de canal de feedback acionável pelos leitores.

• OS POSSÍVEIS MODELOS DE NEGÓCIOS EM COMUNICAÇÃO E SUA
APLICAÇÃO NO RADIOJORNALISMO BRASILEIRO
Palestrante:  Prof Dr. Alvaro Bufarah Junior - Pesquisador associado ao Intercom,
SBPjor e Rede Alcar.
Nos últimos 20 anos, percebemos várias alterações na linguagem dos meios na
tentativa de distribuir seus conteúdos nas diversas plataformas que se abriram com o
uso da internet e das redes sociais. Os produtos jornalísticos foram uns dos primeiros
formatos a necessitar de integração com as novas tecnologias. Porém, ainda
mantemos os mesmos modelos de negócio utilizados na era pré-internet. Com isso,
assistimos a um estrangulamento dos recursos para a produção jornalística,
especialmente a radiofônica, nas emissoras brasileiras. De outro lado, instituições e
profissionais buscam novas formas para conseguirem recursos para projetos 100%
digitais, contrariando as empresas de comunicação, que ainda, adaptam seus
conteúdos produzidos (conceitualmente) para a mídia analógica. Esta palestra busca
apresentar estes elementos e discutir a validade da possível aplicação das novas
formas de monetização do jornalismo aplicadas ao meio rádio.

Moderador: Prof. Dr. Francisco Machado Filho – Jornalista e professor do curso de 
Jornalismo e Rádio e TV da Unesp/ Bauru – Diretor da TV UNESP
Experiência de 16 anos em produção e direção de programas de TV. Doutorando em TV
Digital pela UMESP-SP. Especialisa em Gestão em Assessoria de Comunicação.
Professor universitário nos cursos de comunicação social Especializações: Gestão em
Assessoria de Comunicação, TV Digital, Internet, Marketing Digital.

Prof. Doutor Fernando Carlos Moura - Editor-chefe da Revista da SET
Jornalista, professor do curso de Design Digital, e de Publicidade e Propaganda da
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCC) e pesquisador do Centro de
Investigação Media e Jornalismo (CIMJ), Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
Universidade Nova de Lisboa (UNL) e desde 2013 editor-chefe da Revista da SET.
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Dra. Leire Mara Bevilaqua - Jornalista - Televisão Universitária Unesp
Jornalista na Televisão Universitária Unesp. Mestra em Televisão Digital e doutora em
Comunicação pela FAAC/Unesp.

Prof. Dr. Francisco Rolfsen Belda - Professor do Departamento de Comunicação 
Social - UNESP
Jornalista, presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo (Projor) e
coordenador acadêmico do Projeto Credibilidade, capítulo brasileiro do The Trust Project.
É professor do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação
em Mídia e Tecnologia (PPGMiT) na Universidade Estadual Paulista (Unesp). Professor
visitante na Brandeis University, em Massachusetts, Estados Unidos, é doutor em
Engenharia de Produção e mestre em Ciências da Comunicação, ambos na Universidade
de São Paulo (USP). Foi repórter, editor e diretor de empresas jornalísticas no interior de
São Paulo.

Prof Dr. Alvaro Bufarah Junior - Pesquisador associado ao Intercom, SBPjor e Rede 
Alcar.
Jornalista, Dr pelo programa de Letras da Universidade Mackenzie, Mestre em
Comunicação e mercado pela Fundação Casper Líbero, especialista em administração
de empresa pela FAAP. Profissional com mais de 25 anos de carreira atuando em rádios
do Brasil e exterior, bem-como em comunicação organizacional e institucional. Professor
Pesquisador associado ao Intercom, SBPjor e Rede Alcar.
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