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INTRODUÇÃO

O curso de INTRODUÇÃO AO JORNALISMO DE DADOS 
é ministrado pela ABRAJI desde a fundação da entidade. 
em 2002, quando as técnicas relacionadas ao tema 
ainda eram conhecidas como reportagem com Auxílio do 
Computador (RAC)

Durante esses 13 ANOS, a entidade treinou gerações de 
jornalistas de diferentes veículos, como a TV Globo, o 
jornal O Estado de S. Paulo, Zero Hora, O Globo, Gazeta 
do Povo, entre outros
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INTRODUÇÃO

O treinamento oferece uma introdução às PRINCIPAIS 
FERRAMENTAS para coletar, filtrar e trabalhar com 
bases de dados de órgãos públicos

O domínio dessas bases de dados e das técnicas de 
análise de informações pode ajudar uma EQUIPE A SE 
DESTACAR na velocidade de apuração, na qualidade das 
matérias e na confecção de pautas, além de oferecer 
contexto às reportagens.



CONTEÚDO

O primeiro módulo, BASES DE DADOS ON-LINE, 
mostra aos alunos algumas das principais fontes de 
informações em estado bruto.

O instrutor usa exemplos de matérias já feitas para 
conduzir os estudantes nos (nem sempre simples) 
portais de dados do Governo Federal, da Receita, da 
Justiça Eleitoral, do Ministério da Saúde, do Comércio 
Exterior, entre outros. Para veículos locais, são usados 
exemplos com portais da transparência estaduais.

Prático e dividido em dois módulos de 6 horas cada
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CONTEÚDO

O segundo módulo, EXCEL PARA JORNALISTAS, se 
concentra no uso de planilhas eletrônicas para organizar 
grandes quantidades de informação.

Nesta parte do curso, os alunos tomam contato com 
noções básicas de matemática e estatística descritiva. 
De maneira simples, o instrutor habilita os jornalistas 
a extrair médias, valores máximos e mínimos, elaborar 
rankings, acompanhar variações, produzir tabelas 
dinâmicas e análises a partir de tabelas do IBGE e gerar 
gráficos simples.

Prático e dividido em dois módulos de 6 horas cada
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INVESTIMENTO

O curso de 12 horas, com aulas em dias consecutivos, 
pode ser contratado por R$ 6 mil 

Caso o treinamento seja realizado fora de São Paulo, o 
contratante deve arcar com os custos de transporte e 
hospedagem do instrutor.

Podem participar do curso TODOS OS PROFISSIONAIS 
de comunicação interessados em trabalhar com 
jornalismo de dados.
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CONTATO

TIAGO MALI
Coordenador de cursos
tmali@abraji.org.br

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO 
INVESTIGATIVO
R. Br. de Itapetininga, 88 | Sala 807
+55 11 3159.0344




