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Resumo
O WebJornal ComTexto é um jornal laboratório produzido por estudantes de Jornalismo da
Unopar (Londrina/PR). O objetivo é proporcionar a produção acadêmica visando a
formação profissional, a partir de situações práticas. O laboratório envolve alunos de
diferentes séries na produção de textos para a internet. Em abril de 2009, a publicação
tornou-se diária potencializando ainda mais as características do meio online, como
hipertextualidade, instantaneidade, multimidialidade e interatividade. A publicação nasceu
semanal, em 2004, numa comunidade de jornais virtuais; foi incorporada pelo portal da
Unopar, num sistema próprio, em 2006. Repórteres e editores produzem material para
diferentes seções: reportagem, crônica, opinião, crítica e álbum fotográfico. Áudio e vídeo
são instrumentos usados na construção narrativa como hipertexto eletrônico ou em
matérias específicas para TV e rádio.

Palavras-chave
Jornal laboratório; formação acadêmica; webjornalismo; jornalismo online.

¹Publicação lançada no IV Encontro de Autores/Editores de Publicações Recentes sobre Comunicação - Publicom, evento
componente do XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
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