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Ementa 

Consolidar as práticas de desempenho profissional inerentes ao perfil do formando nas diferentes 
áreas de atuação jornalística contempladas pelo Projeto Pedagógico Curricular (PPC) do curso, a 
saber: assessoria de comunicação, jornalismo impresso, jornalismo radiofônico, jornalismo 
televisado e webjornalismo. 

Objetivos 

O objetivo do Estágio Curricular Supervisionado é consolidar as práticas de desempenho 
profissional inerentes ao perfil do formando nas diferentes áreas de atuação jornalística 
contempladas pelo Projeto Pedagógico Curricular (PPC) do curso, a saber: assessoria de 
comunicação, jornalismo impresso, jornalismo radiofônico, jornalismo televisado e 
webjornalismo. 

Metodologia 

Os estágios serão desenvolvidos nas diferentes áreas de interesse do Jornalismo. 
Para realizar o estágio na área de jornalismo impresso, o discente deverá ter cursado as 

disciplinas Jornalismo Impresso e Laboratório de Jornalismo Impresso; para a área de jornalismo 
radiofônico, as disciplinas de Radiojornalismo e Laboratório de Radiojornalismo; para a área de 
jornalismo televisado, as disciplinas de Telejornalismo e Laboratório de Telejornalismo; para a 
área de assessoria de comunicação, a disciplina de Comunicação Organizacional; para a área de 
webjornalismo, a disciplina de Jornalismo e Convergência de Mídias. 

A realização do Estágio Curricular Supervisionado em Jornalismo na UNIR deverá 
ocorrer, segundo o PPC, no sexto ou sétimo períodos do curso, momento em que o acadêmico já 
concluiu, ao menos, 70% da carga horária proposta e, especificamente, as disciplinas que 
abordam as competências próprias da área (assessoria de comunicação, jornalismo impresso, 
jornalismo radiofônico, jornalismo televisado e webjornalismo) em que o estágio será efetivado. 

O Estágio Curricular Supervisionado em Jornalismo poderá ser realizado em instituições 
públicas, privadas, do terceiro setor, na própria UNIR ou em projetos de pesquisa e de extensão 
que compreendam atividades de caráter jornalístico. 

A realização do Estágio Curricular em Jornalismo não pode ser confundida e 
tampouco convalidada com atividades laboratoriais desenvolvidas no âmbito de disciplinas do 
curso de graduação. 

Avaliação 

O estagiário será avaliado a todo momento sendo o processo de avaliação realizado, em 
uma primeira fase, através do acompanhamento do desempenho do aluno junto à instituição na 
qual realiza o estágio pelo Supervisor de Estágio. 

Para atingir este objetivo uma Ficha de Avaliação de Desempenho será encaminhada ao 
supervisor do aluno na Empresa e orientador de estágio, os quais conferirão uma nota final, 
juntamente com o parecer técnico sobre o seu desempenho a ser enviada ao Coordenador da 
Atividade de Estágio Supervisionado e a média aritmética da avaliação pelo supervisor 



Avaliação 

corresponderá a 30% da nota final do estagiário. 
Após o término das atividades desenvolvidas junto à Parte Concedente do Estágio 

Supervisionado deverão ser entregues à Coordenação de Estágio, os seguintes documentos: 
- O relatório final de estágio deverá ser elaborado de acordo com os padrões estabe-

lecidos na presente norma, obedecendo o mesmo formato definido pelas normas do Regulamento 
do Trabalho de Conclusão de Curso, com o acompanhamento do professor-coordenador devendo 

apresentar o mínimo de 15 e máximo de 30 páginas; 
ii 	- Avaliação da Parte Concedente a respeito das atividades desenvolvidas pelo estagi- 

ário; 
iii 	- Termo de Realização de Estágio-Empresa, por ocasião do desligamento do estagi- 

ário: entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvi-
das, dos períodos e da avaliação de desempenho efetuada pela Parte Concedente. 

A média aritmética da avaliação feita pelo coordenador, com base nos documentos 
apresentados corresponderá a 70% da nota final do estagiário. 

Não haverá realização de exame final para os alunos que não lograrem aprovação na 
disciplina de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, devendo esses, em tais 
circunstâncias, cursar novamente a referida disciplina, mediante nova matrícula, não 
cabendo aos estagiários exercícios domiciliares ou regime de recuperação de 
aprendizagem previstos para as demais disciplinas. 

Ao final do processo de avaliação, o aluno deverá atingir média igual ao superior a 
60 (sessenta) e cumprir pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) da frequência para ser 
considerado aprovado 

Para efeito de Avaliação Final, o relatório do Estágio Curricular Supervisionado deverá ser 
entregue à Coordenação da respectiva disciplina, 10 dias antes do último dia fixado no 
Calendário para implantação de notas no Sistema de Controle Acadêmico. 
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