
JORNALISMO DE DADOS E VISUALIZAÇÃO COM FERRAMENTAS GRATUITAS 

 

Metas 

O principal objetivo deste curso é provar a você que fazer jornalismo com dados e criar tabelas, mapas e 
gráficos atraentes não é mágica, mas uma questão de aprender alguns princípios e habilidades básicas, 
praticar e receber feedback. Estamos convencidos de que qualquer pessoa pode aprender o básico se 
estiver disposta a fazer um pouco de esforço. O curso oferece materiais suficientes para você começar. 

 

Objetivos 

Este MOOC é dividido em seis módulos semanais. Você vai aprender (1) como encontrar e baixar dados, 
(2) como preparar dados para exploração e visualização, (3) como extrair significado dos dados, (4) como 
jornalistas podem tirar proveito do aprendizado de máquina e da inteligência artificial, (5) como criar 
visualizações, (6) como estruturar uma história visual orientada por dados. 

 

Quem pode se inscrever 

Este curso é aberto a qualquer pessoa interessada em jornalismo de dados e visualização. Ele será útil para 
pessoas interessadas em desenvolver habilidades de jornalismo de dados e visualização, bem como para 
indivíduos que já possuem essas habilidades e desejam fortalecê-las. 

 

Ferramentas / aplicativos necessários 

Neste curso, você vai aprender e usar ferramentas como o Google Sheets, Data Studio, Flourish e muitas 
outras. Todas estão disponíveis gratuitamente online. 

 

Como o curso funciona 

Antes de tudo, saiba que este é um curso assíncrono. Isso significa que não há eventos ao vivo agendados 
em horários específicos. Você pode fazer login no curso e concluir as atividades durante a semana no seu 
próprio ritmo, nos horários e nos dias mais convenientes para você. 

Os materiais do curso estão organizados em seis módulos semanais. Alberto Cairo e Simon Rogers serão 
os principais instrutores deste curso e serão acompanhados por uma excelente equipe de instrutores: 

● Debra Anderson, cofundadora da Datavized 

https://gsuite.google.com/products/sheets/
https://datastudio.google.com/
https://flourish.studio/
https://journalismcourses.org/mod/page/view.php?id=8016
https://journalismcourses.org/mod/page/view.php?id=7936
https://journalismcourses.org/mod/page/view.php?id=7932


● Duncan Clark, cofundador do Flourish 

● Jan Diehm, jornalista-engenheira, The Pudding 

● Minhaz Kazi, developer advocate, Google Data Studio 

● Dale Markowitz, engenheira de software, Google 

● Marco Túlio Pires, líder do News Lab, Google 

● Katherine Riley, jornalista de dados, Flourish 

 
Cada módulo semanal terá vídeos, apresentações, leituras, fóruns de discussão e mensagens dos 
instrutores. Cada módulo incluirá vídeos conceituais e práticos para ajudar a aprimorar sua compreensão e 
aplicação prática do material. Haverá um questionário a cada semana para testar o conhecimento que você 
adquiriu com os materiais do curso. Os questionários semanais e a participação semanal nos fóruns de 
discussão são os requisitos básicos para obter um certificado opcional de participação no fim do curso. 

Este curso é muito flexível e, se você estiver atrasado com os materiais, terá toda a duração do curso para 
concluí-los. Recomendamos que você complete cada um dos itens a seguir antes do fim de cada semana 
para não ficar para trás: 

● Aulas em vídeo (separadas em vídeos práticos e conceituais) 

● Leituras e apostilas / exercícios 

● Participação nos fóruns de discussão 

● Testes que abrangem conceitos das aulas em vídeo e / ou leituras 

 

Estrutura do curso 

 

Módulo 1: Localizando e obtendo os dados 

Instrutor: Marco Túlio Pires 

Neste módulo, você aprenderá como: 

● Encontrar dados utilizáveis online 

● Avaliar fontes de dados 

● Compreender diferentes formatos de arquivos de dados 

● Fazer o download dos dados 

 

https://journalismcourses.org/mod/page/view.php?id=7933
https://journalismcourses.org/mod/page/view.php?id=7934
https://journalismcourses.org/mod/page/view.php?id=7930
https://journalismcourses.org/mod/page/view.php?id=7972
https://journalismcourses.org/mod/page/view.php?id=7974
https://journalismcourses.org/mod/certificate/view.php?id=8888
https://journalismcourses.org/mod/page/view.php?id=7972


Módulo 2: Preparando os dados 

Instrutor: Marco Túlio Pires 

Neste módulo, você aprenderá como: 

● Processar e limpar os dados 

● Preparar os dados para serem analisados e visualizados 

● Desenvolver boas práticas no processamento de dados 

 

Módulo 3: Encontrando as histórias nos dados 

Instrutor: Minhaz Kazi 

Neste módulo, você aprenderá como: 

● Identificar possíveis insights em conjuntos de dados 

● Usar ferramentas gratuitas para realizar análises exploratórias básicas 

 

Módulo 4: Aprendizado de máquina em jornalismo de dados 

Instrutora: Dale Markowitz 

Neste módulo, você aprenderá como: 

● Identificar o que é e o que não é o aprendizado de máquina 

● Ver aplicações de aprendizado de máquina em redações 

● Usar essas ferramentas para jornalismo investigativo 

 

Módulo 5: Visualizando os dados 

Instrutores: Duncan Clark, Katherine Riley e Debra Anderson 

Neste módulo, você aprenderá como: 

● Criar visualizações que não consistam apenas em belos mapas e gráficos, mas que sejam 

compreensíveis 

● Compreender conceitos essenciais de visualização, como codificações visuais 

https://journalismcourses.org/mod/page/view.php?id=7972
https://journalismcourses.org/mod/page/view.php?id=7930
https://journalismcourses.org/mod/page/view.php?id=7933
https://journalismcourses.org/mod/page/view.php?id=7974
https://journalismcourses.org/mod/page/view.php?id=7932


● Escolher o gráfico ou mapa certo, dependendo da natureza dos dados e das mensagens que 

eles pretendem transmitir 

 

Módulo 6: Contando histórias com dados 

Instrutora: Jan Diehm 

Neste módulo, você aprenderá como: 

● Determinar como a narrativa se encaixa no cenário de dados mais amplo 

● Identificar em que consiste uma boa história com dados e o que a torna relacionável e 

memorável 

● Identificar as diferentes formas que as histórias com dados podem ter 

● Abraçar a experimentação, com exemplos do The Pudding 

 

https://journalismcourses.org/mod/page/view.php?id=7934

