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ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
São atividades acadêmicas extracurriculares de caráter social, cultural ou 

científico que devem ser realizadas durante o Curso de graduação em 

Jornalismo da UnirG para integralização da carga horária de 3000 (três mil) 

horas. Somente poderá concluir o curso o(a) aluno(a) que atingir o limite mínimo 

de 240 (duzentas e quarenta) horas de Atividades Complementares. 

Este documento versa sobre as Normas para certificação das Atividades 

Complementares, as quais são de caráter obrigatório para obtenção do título 

de bacharel em Jornalismo. As Atividades Complementares têm finalidade de 

enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a 

complementação da formação social e profissional. E podem ser exercidas junto 

à sociedade, empresas públicas e privadas, instituições do terceiro setor e/ou na 

própria Universidade, envolvendo a participação em seminários, palestras, 

congressos, conferências, encontros, cursos de atualização (desde que 

correlatos à área da Comunicação/Jornalismo), pesquisas, atendimento 

comunitário de cunho social, apresentação de trabalhos, painelistas, 

debatedores, moderadores, entre outros, nas modalidades presencial, digital ou 

híbridas. 

As atividades devem ser desenvolvidas pelos acadêmicos no campo do 

ensino, da pesquisa e da extensão, com uma carga horária constante na 

Arquitetura Curricular do Curso e em conformidade com as Normas. 

 
SOBRE O APROVEITAMENTO 

Todas as Atividades Complementares necessitam de comprovação junto 

à Coordenação do Curso de Jornalismo que avaliará a adequação na agregação 

de valores aos conhecimentos técnico-científicos-epistemológicos e atribuição 

de carga horária; 

Fica instituída Ficha de Avaliação e Aproveitamento das Atividades 

Complementares (Anexo A), para identificação e registro das Atividades 

Complementares definidas neste documento. O referido documento ficará 

arquivado na Coordenação do Curso. 
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CARGA HORÁRIA: 

até 100 horas 

CARGA HORÁRIA: 

até 40 horas 

Os documentos que comprovem a participação em Atividades 

Complementares poderão ser entregues a partir do 6º (sexto) período e até 45 

(quarenta e cinco) dias antecedentes à data da colação de grau. 

Orienta-se que o(a) acadêmico(a) cumpra, no mínimo, 03 (três) atividades 

diversificadas (descritas abaixo) e para o aproveitamento deve-se seguir os 

critérios: 

 
1 EVENTOS 

 

 
 

Envolve a participação, organização ou apresentação de trabalhos em eventos 

científicos, culturais, sociais, profissionais, acadêmicos e de extensão. 

Ação como Participante: Ouvinte em conferências, simpósio, seminários, 

workshops, fóruns, congressos, mostras científicas, etc. 

Ação como Apresentador(a): Exposição de painel, pôster, comunicação oral 

ou exposição de produtos comunicacionais e/ou jornalísticos, como por exemplo, 

Expocom. 

Ação como apoio à Organização: Colaborar com eventos diversos da IES, tais 

como: minicursos, treinamentos, trilhas ecológicas, encontros estudantis, 

palestras, etc. 

 
2 ATIVIDADES CIENTÍFICAS, SOCIAIS E/OU ASSISTENCIAIS 

 

 
2.1 ATIVIDADES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Envolve atividades em grupos de pesquisa, elaboração de artigos científicos, 

resumos expandidos, resenhas e ensaios. 

AÇÃO: Membro de Grupo ou equipe de pesquisa, núcleos acadêmicos, projetos 

de pesquisa com ou sem bolsas, programas de pesquisas institucionais ou de 

instituições parceiras, com carga horária definida pela coordenação do projeto 
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ou equipe. A publicação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou outro 

texto científico. Participação como ouvinte em bancas de defesa de Trabalho de 

Conclusão do curso de Jornalismo da UnirG. 

 

Atividade Carga horária 

Publicação de artigo em revista 
internacional 

25 hs 

Publicação de artigo em revista 
nacional 

15 hs 

Publicação de capítulo de livro 15 hs 

Publicação de Ensaio 10 hs 

Publicação de Resenha ou 
Resumo expandido 

8 hs 

Publicação Resumo 5 hs 
Exposição de pôster/banner 5 hs 

Exposição oral 2 hs 

Participação como ouvinte em 
banca de defesa de TCC 

1 h 

 
2.2 ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Envolve atividades desenvolvidas em projetos de extensão que possibilitem a 

interação com a comunidade e aprimorem o senso de responsabilidade social. 

Ação como Extensionista: Devem estar relacionadas a projetos de extensão 

cadastrados na Proecae da UnirG ou instituições conveniadas. A descrição da 

carga horária das ações extensionistas e a elaboração do certificado são de 

responsabilidade da coordenação do Projeto de extensão. 

Ação de apoio à Coordenação/organização – Aplicação de conhecimentos 

apreendidos por meio da elaboração e execução de projetos que promovam a 

interação IES-comunidade. 

 

2.3 ATIVIDADES DE MONITORIA 

A monitoria conta com regulamento próprio da UnirG, o qual deve ser observado 

e cumprido integralmente para que possa ser concedida as horas 

complementares referentes a tal prática. 



6 
 

CARGA HORÁRIA: 

até 40 horas 

CARGA HORÁRIA: 

até 40 horas 

CARGA HORÁRIA: 

Até 40 horas 

3 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES COLEGIADAS, COMISSÕES E 

ENTIDADES REPRESENTATIVAS 

 

 

 

 
Envolve atividades de liderança, representação estudantil ou popular que proporcione 

experiência em atividades acadêmicas que exijam análise, estudo e elaboração de 

documentos, normas, propostas de atividades e projetos. 

AÇÃO: Representar turma ou curso em reuniões de Conselhos Acadêmicos, 

pertencer a Comissões, Conselhos Municipais diversos; Conselho de Rádio 

Universitária; Associações de bairro e outras entidades sociais. Cabe à 

coordenação/diretoria da organização em que o(a) discente é representante a 

elaboração do certificado. 

 

 
4 PUBLICAÇÕES DE CONTEÚDOS JORNALÍSTICOS 

 
 

 

Envolve atividades de elaboração de produtos jornalísticos publicados em 

jornais, revistas, portais de notícias e redes sociais digitais. 

AÇÃO: Publicação de conteúdos jornalísticos em quaisquer plataformas. Para 

certificação será contabilizada 2 (duas) horas por produto jornalístico publicado. 

 

 
5 CURSOS EXTRACURRICULARES 

5.1 IDIOMAS 

Serão aproveitados cursos extracurriculares de idiomas, a fim de incentivar a 

formação em outras línguas. 
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CARGA HORÁRIA: 

Até 40 horas 

5.2 CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO 

Serão aceitos cursos que sejam da área da Comunicação e/ou Jornalismo, como 

exemplo: edição e produção gráfica; edição e produção audiovisual; mineração de 

dados; monitoramento de redes sociais digitais; webdesign; etc. 

 
 

6 PRODUÇÃO INSTITUCIONAL 

 
Envolve atividades de produção de materiais institucionais para o Curso e a IES (vídeos, 

spots, anúncios, postagens, etc.). 

 

 
7 APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Sugere-se que até a partir do 6º (sexto) período e até 45 (quarenta e cinco) 

dias antecedentes à data da colação de grau o(a) acadêmico(a) requeira o 

aproveitamento das horas de Atividades Complementares junto à Central de 

Atendimento ao Aluno, mediante o pagamento de taxa, apresentando os 

seguintes documentos: 

- Requerimento solicitando a integralização das horas acumuladas à sua 

carga horária curricular; 

- Cópias dos certificados, declarações e atestados em papel 

timbrado/carimbado, constando a atividade realizada, o período, a carga horária 

e o conteúdo/programa da atividade, devidamente assinados pelos 

responsáveis. Para auxiliar o(a) acadêmico no gerenciamento das horas, o 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) desenvolveu uma Ficha Avaliação e 

Aproveitamento das Atividades Complementares que está disponível no Anexo 

A. 

Após análise da documentação, a Coordenação expedirá um documento 

de aproveitamento da carga horária que será anexado ao processo recebido e 

encaminhado à Secretaria Acadêmica para registro. Na sequência, a Secretaria 

Acadêmica encaminhará à Central de Atendimento ao Aluno, esse último 

departamento entra em contato com o(a) discente para que dê ciência. 
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OBSERVAÇÃO: As atividades que caracterizam trabalho com contrato e remuneração 

mensal NÃO serão aproveitadas para integralização de atividades complementares. 

 
 

8 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos serão decididos, em primeira instância pelo NDE, cabendo 

recurso ao Colegiado do Curso. 

Essas normas foram discutidas pelo Núcleo Docente Estruturante e aprovado 

pelo Conselho de Curso, conforme Ata de Reunião nº15/2022, de 16/09/2022, com 

atualização em 07/10/2022, conforme Ata nº10, 07/10/2020. 

 
 

Gurupi, 07 de outubro de 2022. 
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ANEXOS 

ANEXO A – FICHA DE AVALIAÇÃO E APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
 
 

Distribuição de carga horária para as atividades Atividades CH Total 

1 Eventos (Participação, apresentação de trabalhos e/ou organização) 
   

  

  

Até 140 horas    

 

 
2 Atividades Científicas, Sociais e/ou Assistenciais (Atividades   de extensão, Iniciação Científica, representação estudantil 

e projetos sociais) 

   

  

  

Até 50 horas    

 

 
3 Participação em Atividades Colegiadas, Comissões e Entidades Representativas (representação em colegiados 

institucionais 

   

  

  

Até 50 horas    

 

4 Publicações 
   

  

Até 50 horas    

 

5 Cursos Extracurriculares 
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Até 50 horas    

 

 

 
6. Produção Institucional (Produção de materiais institucionais para o Curso e a IES, tais como: vídeos, spots, anúncios, 

postagens, etc. 

   

  

  

  

  

Até 50 horas    



 

 
  



 

 
  



 

 


