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ANEXO DO CAPÍTULO DOIS - QUESTIONÁRIO RESPONDIDO POR
PROFESSORES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO
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PERÍODO DE VIGÊNCIA DOS DOIS ULTIMOS CURRÍCULOS
MÍNIMOS

QUESTIONÁRIO N° 1

· Questões relacionadas ao trabalho com produção de
textos, em cursos de jornalismo, no período de vigência das
Resoluções nº 03/78 e 02/84, do MEC, que deliberaram
acerca

dos

currículos

mínimos

para

os

cursos

de

Comunicação Social, a partir de Pareceres do Conselho
Federal de Educação.
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