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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
DEPARTAMENTO DE LETRAS E JORNALISMO 

CURSO DE JORNALISMO 

 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
DO CURSO DE JORNALISMO 

 

CONSIDERANDO 

 
A Resolução nº 2 de 19/02/2002 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que 

instituiu a obrigatoriedade das atividades complementares nos cursos de bacharelado 

no oferecidos no país; 

 

A Deliberação nº 78 de 05/10/2007 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPE), que implanta e regulamenta, no âmbito dos Cursos de Graduação da UFRRJ, as 

atividades complementares a que se refere a Resolução supra; 

 

Que as Coordenações de Cursos, vinculadas à Direção dos Institutos, são as instâncias 

referentes a cada curso de graduação da UFRRJ, com atuação em forma colegiada, 

conforme prevê o § 4º do art. 29 do Estatuto da UFRRJ; e 

 

Que cabe a cada curso de graduação, por meio de seu colegiado, zelar pela integração 

acadêmica e planejamento do ensino, conforme prevê o artigo 40 do Estatuto da 

UFRRJ, 

 



RESOLVEM, os membros do Colegiado do Curso de Jornalismo, reunidos em 

assembleia nesta data, APROVAR o REGULAMENTO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES DO CURSO DE Jornalismo, na forma e nos termos que se seguem: 

 

CAPÍTULO I – Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º. Para efeito de regulamento geral, são consideradas Atividades 

Complementares aquelas de natureza acadêmica, científica, artística e cultural que 

buscam a integração entre a graduação, a pesquisa e a extensão e que não estão 

compreendidas nas práticas pedagógicas previstas no desenvolvimento regular das 

disciplinas obrigatórias, optativas e eletivas do currículo pleno. Dessa forma, 

representam um instrumento válido para o aprimoramento da formação básica, 

constituindo elementos enriquecedores e implementadores do próprio perfil do 

profissional e da formação cidadã. 

 

Art. 2o. As Atividades Complementares, integrantes do currículo pleno do Curso de 

Jornalismo da UFRRJ, correspondem a 300 (trezentas) horas.  

 

Parágrafo único. A carga horária atribuída pode ser cumprida pelo aluno durante todo 

o curso de graduação, não estando vinculada a nenhum período da matriz curricular. 

 

Art. 3o. Conforme o disposto no artigo 3º da Deliberação nº 78/2007 do CEPE, os 

objetivos gerais das Atividades Complementares são:  

I - Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e 

coletiva; 

II - Enriquecer o currículo pleno através da ampliação dos conhecimentos adquiridos 

com a participação em eventos pertinentes aos conteúdos ministrados na graduação;  

III - Encorajar as habilidades e competências adquiridas fora do ambiente escolar;  

IV - Aprofundar o grau de interdisciplinaridade na formação acadêmica dos alunos, em 

conjunto com a comunidade; 

V - Promover o aprimoramento cultural do aluno, através do incentivo ao zelo pela sua 

qualidade de vida e crescimento pessoal;  



VI - Possibilitar ao aluno a oportunidade de envolver-se em práticas extracurriculares 

que venham a apoiar seu crescimento, não apenas teórico e técnico, mas também 

humano e social; e  

VII - Estimular no estudante o exercício da reflexão e o desejo de aprender, articulando 

os diferentes conteúdos e compreendendo o caráter mutável do conhecimento. 

 

 

CAPÍTULO II – DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 4o. Conforme disposto no artigo 5º da Deliberação nº 78/2007 do CEPE, as 

Atividades Complementares, aglutinadas em 4 (quatro) grupos, dividem-se em quatro 

(4) grupos: 

I – ENSINO (grupo 1); 

II – PESQUISA (grupo 2); 

III – EXTENSÃO (grupo 3); e  

IV – REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL (grupo 4). 

 

§ 1o. A tabela com a atribuição da respectiva carga horária para cada tipo de 

atividade encontra-se no anexo I deste documento. 

 

§ 2o. A relação e a carga horária máxima das Atividades Complementares, previstas no 

parágrafo 3º do artigo 15 da Deliberação nº 78/2007 do CEPE, poderão ser alteradas, 

mediante proposta dos Colegiados dos Cursos ao CEPE. 

 

Art. 5o. Conforme dispõe o artigo 2º da Deliberação nº 78/2007 do CEPE, para fins de 

definição da atribuição de carga horária às atividades complementares, terá 

prevalência a carga horária definida pela UFRRJ em relação àquela certificada por 

outras instituições. 

 

Art. 6o. O graduando é livre para escolher todos ou alguns dos grupos de Atividades 

Complementares que deseja desenvolver, para complementar a totalidade das 200 

horas exigidas, desde que respeitados os respectivos limites de cada tipo de atividade. 



 

Art. 7o. As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre 

ou período letivo, inclusive no período de férias escolares, dentro ou fora do turno regular 

das aulas, sem prejuízo das atividades de ensino regular ministrado nos cursos de 

graduação. 

 

Art. 8º É da inteira responsabilidade do aluno o planejamento, distribuição, 

organização e alocação da carga horária a ser cumprida como Atividades 

Complementares, desde que obedecido o disposto nesta regulamentação e na 

Deliberação nº 78/2007 do CEPE. 

 

Parágrafo único. Caberá ao aluno requerer documento comprobatório de suas 

atividades complementares para efeito de comprovação de carga horária, sendo 

vedada a apresentação de um único documento para comprovação de mais de uma 

atividade. 

 

Art. 9º. A validação das Atividades Complementares deverá ser requerida pelo 

graduando, em formulário específico, conforme anexo II, assinado e instruído com os 

comprovantes de frequência e com todas as demais provas inerentes às exigências 

formais e materiais de cada uma das modalidades previstas no anexo I. 

 

CAPÍTULO III – DA SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 10º.. A supervisão das Atividades Complementares caberá a uma Comissão 

designada pelo colegiado do curso de Jornalismo, que será nomeada por portaria do 

Pró-Reitor de Graduação, com mandato de dois (2) anos, com a possibilidade de uma 

(1) renovação. 

 

Art. 11º.. A Comissão de Supervisão das Atividades Complementares será composta 

por três (3) membros, tendo um (1) presidente, que exercerá as funções de 

representação da mesma junto aos órgãos acadêmico-administrativos da UFRRJ. 

 



Art. 12º.. A Comissão de Supervisão das Atividades Complementares reunir-se-á 

sempre que necessário, mediante convocação por escrito e com antecedência mínima 

de setenta e duas (72) horas, com a indicação da pauta dos assuntos a serem tratados 

na sessão ou do motivo que provocou a convocação. 

 

§ 1o. Não se realizando a reunião por falta de quórum, em primeira instância, fica 

automaticamente convocada nova reunião, com qualquer número de membros, após 

decorridos 30 (trinta) minutos, da primeira convocação.   

 

§ 2o. Às reuniões da Comissão de Supervisão das Atividades Complementares poderão 

comparecer, quando convocados ou convidados, especialistas, mesmo estranhos à 

UFRRJ, docentes, alunos ou membros do corpo técnico-administrativo, para fins de 

assessoramento e/ou para prestar esclarecimentos sobre assuntos que lhes forem 

pertinentes. 

 

Art. 13º.. Caberá ao presidente da Comissão de Supervisão das Atividades 

Complementares: 

I – Zelar pela coerência, compatibilidade e desenvolvimento das Atividades 

Complementares em harmonia e observância quanto a este regulamento e à 

Deliberação nº 78/2007 do CEPE; 

II – Certificar-se da manutenção de pastas individuais para cada aluno, depositadas nas 

dependências da secretaria do curso; 

III – Zelar pelo arquivamento das cópias dos documentos comprobatórios que lhe 

tenham sido apresentados para avaliação, juntamente com o formulário específico de 

contagem de horas; 

IV – Convocar reuniões da Comissão de Supervisão das Atividades Complementares, 

sempre que entender necessário; 

V – Certificar-se que, ao final de cada semestre, seja emitido relatório contabilizando a 

carga horária já cumprida pelos alunos, providenciando-se seu envio para cada aluno; 

VI – Certificar-se do envio à Pró-Reitoria de Graduação, em tempo hábil, do cômputo 

final da carga horária das Atividades Complementares para seu necessário registro e 

lançamento no histórico escolar pelo DAARG. 



 

Art. 14º.. O membro da Comissão perderá o mandato nos seguintes casos: 

I – Quando faltar, sem causa justificada, a três (3) reuniões consecutivas ou cinco (5) 

alternadas; e/ou 

II – Quando sofrer penalidade disciplinar que o incompatibilize para o exercício. 

 

Parágrafo único. Na ocorrência da hipótese prevista no caput deste artigo, os membros 

restantes deverão comunicar imediatamente o fato ao Coordenador do Curso de 

Jornalismo para que este convoque reunião do Colegiado de Curso para a eleição de 

novo membro. 

 

Art. 15º.. Compete à Comissão de Supervisão das Atividades Complementares: 

I – Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das atividades;  

II – Manter cadastro individual para o acompanhamento do desenvolvimento das 

atividades executadas por cada aluno;  

III – Avaliar os documentos recebidos e sua pertinência como Atividade 

Complementar, atribuindo carga horária até o limite máximo de cada atividade;  

IV – Fixar e divulgar a data limite para o recebimento da documentação mencionada 

no item anterior;  

V – Fornecer declarações acerca das atividades desenvolvidas pelos alunos e a carga 

horária parcial ou total obtida;  

VI – Propor à coordenação de curso a inclusão de novas atividades acadêmicas e da 

carga horária máxima a elas atribuídas;  

VII – Apreciar pedidos de reconsideração formulados pelos alunos em relação ao 

indeferimento do cômputo das atividades; e 

VIII – Fazer relatório ao final de cada semestre, demonstrando em planilhas o 

quantitativo das atividades acadêmicas desenvolvidas nos cursos. 

 

Art. 16º. No período anterior à integralização do curso pelo estudante (penúltimo 

período), a Coordenação do Curso encaminhará à Divisão de Registros Acadêmicos a 

relação de alunos que desenvolveram Atividades Complementares e a carga horária 

atribuída. 



 

CAPÍTULO IV – DA VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 17º..  A atribuição de carga horária relativa ao desenvolvimento das Atividades 

Complementares obedecerá ao seguinte procedimento:  

I – Preenchimento pelo aluno de requerimento dirigido à Coordenação do Curso, 

acompanhado dos documentos comprobatórios requeridos em cada modalidade de 

atividade.  

II – Análise do material recebido e sua pertinência, feita pela Comissão de Avaliação 

designada pelo Colegiado do Curso de Jornalismo.  

III – Atribuição da carga horária para a atividade, observados os limites previstos para 

cada modalidade.  

IV – ENVIO À PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO E LANÇAMENTO DA CARGA 

HORÁRIA VALIDADA NO HISTÓRICO ESCOLAR DO ALUNO PELO DAARG. 

 

Art. 18º. Nos casos de transferência, os ingressantes devem solicitar da Coordenação 

de Curso de sua instituição de origem o cômputo, discriminado em itens, das cargas 

horárias já acumuladas. 

 

Art. 19º. Os pedidos de validação e/ou equivalência apresentados por alunos 

ingressantes por transferência serão considerados pela Comissão de Supervisão das 

Atividades Complementares com base nas seguintes condições:  

I – A compatibilidade das Atividades Complementares da instituição de origem com 

aquelas estabelecidas para a graduação de Jornalismo da UFRRJ; e  

II – A carga horária atribuída pela instituição de origem não poderá ser superior à 

conferida pela UFRRJ às Atividades Complementares idênticas ou congêneres. 

 

Art. 20º.. Conforme a apreciação e consenso entre os seus membros, Comissão de 

Supervisão das Atividades Complementares poderá formular exigências para a 

atribuição de carga horária, como a apresentação de outros documentos, ou pedir 

esclarecimentos por escrito ao aluno, sempre que tiver dúvidas acerca da pertinência 

de uma atividade. 



 

Art. 21º.. O indeferimento do pedido de atribuição de carga horária deverá ser 

comunicado por escrito ao aluno, que tomará ciência do mesmo, podendo na ocasião 

ou, no máximo, em três (3) dias úteis, formular pedido de reconsideração, 

encaminhando-o ao Presidente da Comissão de Supervisão das Atividades 

Complementares. 

 

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 22º Os casos omissos ou de interpretação duvidosa deste Regulamento serão 

resolvidos pelo Colegiado do Curso, por deliberação interna. 

 

Art. 23º. Estas normas entram em vigor a partir da data da sua homologação no 

Conselho do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (CONSUNI). 

 

 

Seropédica, junho de 2013 
 

 

 



Anexo: Tabela das atividades 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR REQUISITO PARA A ATRIBUIÇÃO  
DE CARGA 

CARGA HORÁRIA MÁXIMA  
 

Atividades ligadas ao ENSINO 

 
Disciplina não curricular  

cursada fora da UFRRJ e/ou  
disciplina de Livre Escolha. 

 
Apresentação de histórico escolar 
oficial ou declaração da instituição 
atestando a aprovação, anexando 

o programa da disciplina e 
bibliografia.  

 
30 horas/disciplina  

 
 

 
Bolsas concedidas pela UFRRJ 
(monitoria, estágio interno, 

entre outras). 
 

 
Declaração atestando a condição 

de bolsista durante o semestre e o 
tipo de bolsa e apresentação de 

relatório das atividades.  

 
30 horas/semestre  

 

 
 

Estágios extracurriculares na 
área de 

comunicação/jornalismo 

 
Declaração da instituição 

atestando a condição de estagiário 
e o horário do estágio e 

apresentação de relatório das 
atividades desenvolvidas no 

semestre com o “de acordo” do 
orientador de estágio. 

 

 

 
30 horas por semestre  

 

 
Realização de curso regular  

de língua estrangeira 
 

 
Declaração do curso atestando 

matrícula e aprovação no módulo 
ou nível no semestre.  

 
 

20h por semestre 

 
Desenvolvimento de  

material didático. 
 

 
Entrega do material ou declaração 

de docente atestando sua 
realização e sua relação com o 

ensino da disciplina.  

 
10 horas por semestre. 

 

 
Participação em concursos  

de monografia. 
 

 
Apresentação da monografia e 

declaração da instituição ou 
sociedade promotora do concurso.  

 
10 horas por participação, 

acrescido de 10 a 30%, em caso de 
premiação nos três primeiros 

lugares. 

 
Participação em intercâmbio 

ou convênio cultural 
aprovado pela instituição. 

 

 
Declaração da instituição onde foi 

realizado o intercâmbio 
mencionado e o período de sua 

realização.  

 
 

30 horas por participação. 
 

 
Produção de material que 

envolva ensino/aprendizado 
no campo jornalístico para o 

 
Declaração do professor 

orientador especificando a 
atividade desenvolvida pelo aluno 

  
 

5 a 30 horas por participação. 



próprio curso ou para outros 
cursos da Universidade: texto 

jornalístico, fotografia,  
planejamento visual/gráfico e 

similares 
 

e sua periodicidade que 
determinará a carga horária.  

Atividades ligadas a PESQUISA 

 
Bolsas de iniciação científica 

concedidas pela UFRRJ ou por 
agências de fomento. 

 

 
Apresentação da carta-contrato ou 

termo de responsabilidade do 
bolsista, além de relatório da 
pesquisa aprovado realizado 

referente ao semestre 
 

 
 

30 horas /semestre. 
 

 
Desenvolvimento de pesquisa 

com produto final 
 
 

 
Apresentação do produto 
(resenha, relatório, artigo, 

monografia) 
 

 
 

10 horas por produto. 
 

 
Participação em artigos 

publicados em periódicos 
nacionais e internacionais, 
capítulo de livro ou autoria 

de livro. 
 

 
Apresentação do produto 

publicado no periódico, na obra 
coletiva ou o livro. 

 

 
 

20 horas/artigo 
 

 
Participação em resumos e 
anais de Eventos Científicos 

publicados a partir de 
Congressos, Simpósios, 
Jornadas de Iniciação 

Científica e de Extensão 
 

 
Fotocópia do texto publicado 

 pelo evento 
 

 
 

05 horas/artigo 
 

 
Apresentação de trabalho  

científico em eventos. 
 

 
Certificado de apresentação 

 

 
10 horas/evento 

 

Atividades ligadas a EXTENSÃO 

 
Participação em programas e 

projetos de extensão. 
 

 
Declaração da Pro-reitoria de 

Extensão ou do responsável pelo 
programa ou projeto e 

apresentação de relatório. 
 

 
 

30 horas por projeto 
 

 
Participação em cursos de 

extensão (online ou 

 
Declaração ou Certificado de 

participação e apresentação de 

 
30 horas por semestre 

 



presencial) ou participação 
em oficinas na área do 

Jornalismo ou Comunicação 

relatório sobre o curso/oficina 
 

 

 
Participação como ouvinte 
em congressos, seminários, 

simpósios, conferências, 
oficinas de trabalho e 

similares. 
 

 
Declaração ou Certificado de 

participação. 

 
 

05 horas por evento 

 
Apresentação de trabalho em 

congressos, seminários, 
simpósios, conferências, 

oficinas de trabalho e 
similares. 

 
Certificado de apresentação do 

trabalho e declaração do 
organizador do evento. 

 
10 horas por trabalho 

 
Publicação de reportagens ou 

documentários em veículos 
de comunicação. 

 

 
Cópia da publicação ou declaração 

do veículo. 
 

 
10 horas por trabalho 

 
Participação como 

conferencista, mediador ou 
debatedor em eventos 

acadêmicos e científicos. 
 

 
Declaração ou Certificado  
de participação no evento. 

 
02 horas por evento. 

 
Organização de eventos 
acadêmicos, científicos, 

culturais 

 
Declaração da instituição ou 
sociedade responsável pelo 

evento 
 

 
10 horas por evento.  

15h/evento em 
Jornalismo/comuncação 

 
Participação no Coral da 

UFRRJ 

 
Declaração do Maestro do Coral 

da UFRRJ. 

 
5 horas por período  

letivo de participação 
 

 
Participação em grupos de 
teatro ou grupos regionais 

reconhecidos na UFRRJ 

 
Declaração da Pró-Reitoria de 
Extensão (Proext) da UFRRJ ou 
Setor Responsável da Proext. 

 
5 horas por período 

 letivo de participação. 

 
Representação da UFRRJ em 
eventos esportivos oficiais. 

 
Declaração da Pró-Reitoria de 
Extensão da UFRRJ ou Setor 

Responsável da Proext. 

 
4 horas por participação. 

 
Participação em atividades 

esportivas ou em 
competições internas da 

UFRRJ. 

 
Declaração da Pró-Reitoria de 
Extensão da UFRRJ ou Setor 

Responsável da Proext. 

 
2 horas por período letivo. 

 
Participação, como 

 
Declaração da Instituição 

 
Até 30 horas por participação, a 



voluntário, em atividades de 
caráter humanitário e social. 

beneficiada pelo trabalho 
voluntário. 

 

critério da Coordenação do Curso. 

 
 

 FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

 
Nome 
 

Matrícula 

Período em curso:  
 

Atividades complementares realizadas 
 

Horas cumpridas 

Ensino  

 

Pesquisa  

 

Extensão  

 

Representação estudantil  

 

 
ASSINATURA E CARIMBO DO PROFESSOR DA COMISSÃO DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
 
 
 

 
CARGA HORÁRIA CUMPRIDA PELO DISCENTE 
 
 
 

 
PARECER E AVALIAÇÃO DA COMISSÃO DE AC 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Outros 

 
Participação em órgãos 
colegiados da UFRRJ ou 

Comissões designadas por 
portaria oficial. 

Aqui serão considerados os 
casos não contemplados na 

tabela. Caberá ao coordenador 
ou professor avaliar a 

pertinência ou não da atividade. 
 

 
Declaração da Secretaria dos 

Conselhos atestando a 
participação e a freqüência do 
aluno no semestre ou Portaria. 

 
10 horas por semestre. 



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 

 


