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REGULAMENTO DE ATIVIDADES  
CURRICULARES COMPLEMENTARES 

 
Art. 1º. As atividades curriculares complementares têm como objetivo estimular a 

participação do estudante em experiências diversificadas que contribuam para a sua 

formação profissional. Estas podem ser cumpridas em qualquer momento do curso, 

desde que o discente manifeste seu interesse e seja orientado, pelo corpo docente 

do Dejor, para otimizar seus esforços direcionados para uma formação proveitosa e 

enriquecedora na carreira escolhida.    

 

Art. 2º. Conforme a Resolução nº 1, de 27.09.2013, Artigo 13 do CNE que institui as 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Jornalismo, 

bacharelado, as atividades complementares são:  

  
I - atividades didáticas: frequência e aprovação em disciplinas não previstas no 
currículo do curso, ampliando o conhecimento dos estudantes de Jornalismo sobre 
conteúdos específicos, como economia, política, direito, legislação, ecologia, cultura, 
esportes, ciência, tecnologia etc.  
II - atividades acadêmicas: apresentação de relatos de iniciação científica, pesquisa 
experimental, extensão comunitária ou monitoria didática em congressos acadêmicos e 
profissionais. 

 
Art. 3º. As Atividades Curriculares Complementares devem possuir relação direta 

com os objetivos de Curso e, obrigatoriamente, comprovadas no formulário de 

relatório de atividades curriculares complementares. Para contabilizar estas 

atividades será considerado o que institui o Art.10 da Resolução nº 1, de 27.09.2013: 
 
Art. 10 A carga horária total do curso deve ser de, no mínimo, 3.000 (três mil) horas, sendo 
que, de acordo com a Resolução CNE/CES nº 2/2007, o estágio curricular supervisionado e 
as atividades complementares não poderão exceder a 20% (vinte por cento) da carga horária 
total do curso. 

 
Art. 4º. O acadêmico do Curso de Jornalismo da UNIR, Campus de Vilhena 
devidamente matriculado, deverá: 
 

I. Buscar as orientações, junto aos Professores, para a concretização do 

programa das Atividades Complementares; 

 

II. Apresentar os relatórios, as declarações e/ou comprovações das 

Atividades Complementares realizadas juntados com o requerimento 

devidamente preenchido; 



 

III. Cumprir a carga horária total do programa de Atividades Complementares: 

ao final do 7º período, o discente deverá entregar seus comprovantes de 

atividades complementares cumpridas de, uma carga horária mínima, de 200 

(duzentas) horas acumuladas desde o seu ingresso no curso. Um professor 

do curso de Jornalismo será responsável por receber e emitir os relatórios e 

solicitar a sua homologação em reunião de colegiado para, deste modo, 

proceder a integralização das mesmas.    

 

IV. Tal como preconiza a Resolução NCE/CES nº 3 de 2 de julho de 2007, os 

alunos amparados por leis específicas, bem como as gestantes e os 

portadores de afecções indicadas na legislação especial, têm a 

obrigatoriedade da realização das Atividades Complementares disciplinadas 

nos seguinte termos legais:  

Art. 2º Cabe às Instituições de Educação Superior, respeitado o mínimo dos duzentos 
dias letivos de trabalho acadêmico efetivo, a definição da duração da atividade 
acadêmica ou do trabalho discente efetivo que compreenderá: 
I – preleções e aulas expositivas; 
II – atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, atividades em 
biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo, práticas de ensino e 
outras atividades no caso das licenciaturas. 
Art. 3º A carga horária mínima dos cursos superiores é mensurada em horas (60 
minutos), de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo.” (Resolução 
NCE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007). 
 

V. O discente deve manter a postura ético-profissional em todas as 

circunstâncias. 

 

Art. 5º. O Núcleo Docente Estruturante, NDE, e a Chefia do Departamento de 

Jornalismo farão, a cada ano, a indicação de um professor do curso de Jornalismo 

para coordenar as Atividades Curriculares Complementares, responsável por 

receber a documentação dos alunos e emitir relatórios solicitando a homologação 

das atividades, para serem aprovadas em reunião departamental. 

 

Art. 6º. Este Regulamento entra em vigor juntamente com a efetiva implementação 

do novo PPC do Dejor e a partir da data da sua homologação e publicação. 

 

 

 



ANEXO I 
 

Quadro de atividade curricular complementar 
 

 Atividades 
desenvolvidas 

Número de horas 
válidas 

Máximo de horas 
e comprovação 

01 

Atividades de 
monitorias realizadas 
nos cursos da UNIR 
em áreas afins à 
Comunicação. 

30 hs computadas a 
cada final de 
semestre 

60 hs 
Declaração da 
coordenadoria 

02 
Atividades de 
iniciação científica 
realizadas na UNIR. 

30 hs computadas a 
cada final de semestre 

120 hs 
Relatório do 
orientador 

03 
Atividades de 
extensão realizadas 
na UNIR. 

30 hs computadas a 
cada final de semestre 

60 hs 
Atestado de 
participação e 
relatório 

04 
Participação em 
seminários ou 
palestras. 

1h/atividade 
complementar; válido 
para eventos de, no 
mínimo, 2 hs. 

60 h 
Atestado de 
participação e 
relatório 

05 

Participação na 
organização de 
eventos relacionados 
à área de 
Comunicação. 

3h/atividade 
complementar; válido 
para eventos de, no 
mínimo, 2 horas. 

60 hs 
Atestado de 
participação e 
relatório 

06 

Participação 
voluntária em 
projetos de extensão 
comunitária ou 
projetos da 
universidade, bem 
como em outras 
atividades 
voluntárias 
comunitárias. 

Até 15 horas 
computadas a cada 
final de semestre. 

30 hs 
Declaração do 
coordenador do 
projeto 

07 

Viagens de estudo 
organizadas por IES, 
assim como visitas 
técnicas aprovadas 
no Colegiado. 

1 hora para cada dia 
de atividade 
programada. 

30 hs 
Comprovante de 
participação 

08 

Publicação em 
periódicos 
científicos, capítulos 
de livros e/ou anais 
de congressos 
acadêmicos, como 
autor ou co-autor. 

40 hs por livros e 
20hs por capítulo de 
livro; 10 hs por 
publicação em revista 
indexada e anais de 
congressos (artigo 
completo), 

60 hs 
Publicação 



5h/publicação em 
revista especializada, 
mas não indexada. 

09 
Apresentação de 
trabalhos de natureza 
acadêmica. 

Interno: 05 hs; regional: 
15 hS; nacional:20 hs e 
internacional: 30 hs. 

100 h 
Comprovante de 
apresentação 

10 

Publicação e 
veiculação em meios 
de comunicação, 
com periodicidade 
mínima de seis 
meses, tais como 
jornais, revistas, 
blogs jornalísticos, 
sites, rádios e TVs. 

2h por matéria 
jornalística. 

60 h 
Publicação 

11 Curso de idiomas. 20 h por semestre 
cursado. 

60 h 
Certificado 

12 

Oficinas, cursos de 
extensão e 
aperfeiçoamento 
relacionados às 
práticas jornalísticas. 

1 hora de evento 
equivale a 1 hora de 
atividade 
complementar 

60 h 
Atestado de 
participação 
com relatório 

13 

Participação e 
produção em 
atividades artísticas 
condizentes com a 
área. 

Até 10 horas por 
atividade. 

60 h 
Atestado de 
participação com 
relatório 

14 
Disciplina facultativa 
cursada (além das 
obrigatórias) 
oferecida pela UNIR. 

1 disciplina equivale 
a sua carga horária 

180 h 
Comprovante 

15 

Participação em 
coberturas 
jornalísticas 
supervisionadas por 
professores do curso 
de Jornalismo. 

1 dia de evento 
equivale a 5 horas de 
atividades 
complementares 

60h 
Atestado de 
participação e relatório 

16 

Participação na 
realização de 
produtos jornalísticos 
vinculados ou não ao 
curso de Jornalismo, 
mas relacionados à 
área de 
Comunicação. 

Até 10 horas por 
produto. 

30 h 
Atestado de 
participação e 
relatório 

17 
Representação em 
órgãos institucionais 
Universidade. 

20 horas computadas 
a cada final de 
semestre. 

60h 
Ata da eleição 

18 Participação em 
entidades estudantis 

20 horas computadas 
a cada final de 

60h 
Comprovante 



semestre. 

19 

Monitoria em 
eventos do curso ou 
da universidade e 
outras modalidades 
de monitoria 
similares. 

Paridade 3h de 
monitoria para 1 hora 
de atividades, no 
limite de 15 hs por 
evento/atividade. 

30h 
Declaração da 
coordenação 

20 
Participação em 
grupo de 
pesquisa/grupo de 
estudos. 

15 h a cada final de 
semestre 

60 h 
Atestado de 
participação e 
relatório 

21 Outros (avaliados 
pelo colegiado)   

 
Obs.: Não são consideradas computadas como atividades complementares atividades em blogs 
pessoais cujos conteúdos não apresentem produção de caráter jornalístico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO II 

 
 

FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO DE CONTABILIZAÇÃO DE ATIVIDADES 
CURRICULARES COMPLEMENTARES 

Nome completo do aluno: 
 

Matrícula nº: 
 

Curso:  
 

Ano/Turma:  
 

 
    

Identificação da 
atividade: 

 

 
 
Ensino  Pesquisa  Extensão Universitária  

 
 
Descrição da atividade: 
Obs.: O aluno deve destacar os aspectos mais relevantes do evento ou atividade. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Assinatura do aluno: ______________________________________Data: 
_______/_______/20____ 
 
 
 
CAMPO A SER PREENCHIDO PELO PROFESSOR OU RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE 
 

Horas atribuídas: 
 

Visto do responsável: 

 

 

 


