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INTEGRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO
Conforme decisão do Colegiado do Curso de Jornalismo – Bacharelado, da Universidade Federal de Santa Maria - Campus Frederico
Westphalen, em sua 76a Reunião, realizada em 14 de dezembro de 2016, e seguindo o estabelecido pelo Projeto Político Pedagógico do
curso e regulamentações pertinentes da UFSM, a integralização das 400 horas destinadas às Atividades Complementares de Graduação
(ACGs) obedecerá aos limites e orientações constantes na tabela a seguir:
TIPO
I – Participação em
eventos
II – Atuação em núcleos
temáticos

III – Atividades de
extensão

CÓDIGO

LIMITES

ACG 72973

150 horas

ACG 72983

ACG 9002

60 horas

240 horas

OBSERVAÇÕES
Eventos
Oficinas
- Carga horária conforme certificação

DOCUMENTOS A APRESENTAR
Certificado oficial com carga horária
total da atividade.

Grupos de Pesquisa, grupos de estudo ou
Núcleos Temáticos (internos/UFSM ou
externos)

Certificado ou declaração em papel
timbrado assinado pelo líder ou
coordenador.

- 15 horas por semestre de atuação
Bolsista ou voluntário em projeto de
extensão registrado no SIE/UFSM.
- Limite de 60 horas por semestre.

Certificado emitido pelo GAP para
projeto concluído; declaração em
papel timbrado e assinado pelo
coordenador para projeto em
andamento.
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IV – Estágio extracurricular

V – Atividades de Iniciação
Científica

ACG 72981

ACG 75090

60 horas

240 horas

Realização de estágio não obrigatório
durante o período de matrícula no curso,
com coordenador/responsável.
Não poderá haver conflito com o período
de matrícula na disciplina de Estágio
Curricular Obrigatório.
Bolsista ou voluntário em projeto de
extensão registrado no SIE/UFSM.
- Limite de 60 horas por semestre.
Publicação de artigos científicos
periódicos, capítulos de livros e/ou anais
de eventos.

VI – Publicação de
trabalhos

ACG 72984

200 horas

Declaração da empresa, órgão,
organização ou entidade, em papel
timbrado e assinada pelo
responsável, especificando
atividades, carga horária semanal,
carga horária total, período de início
e fim do estágio.
Certificado emitido pelo GAP para
projeto concluído ou declaração em
papel timbrado e assinado pelo
coordenador para projeto em
andamento.
Cópia completa do trabalho em que
seja possível identificar todos os
dados do autor e da publicação.

- 60 horas por artigo científico em
periódico científico;
- 40 horas por autoria ou co-autoria de
livro científico na área;
- 30 horas por trabalho completo em
anais de eventos;
- 20 horas por resumo ou resumo
expandido em anais de eventos;
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VII – Participação em
órgãos colegiados

ACG 9005

40 horas

Participação em Colegiados de órgãos ou
Comissões, com Portaria de nomeação.
- 20 horas por semestre
Subsidiada ou não subsidiada;

VIII – Monitoria

ACG 72982

60 horas

- Laboratórios (30 horas por semestre)
- Disciplinas (20 horas por semestre)
- Outros órgãos da UFSM (20 horas por
semestre)
Cursos de Extensão
- Até 50h

IX – Outras atividades a
critério do Colegiado

ACG 75123

Portaria de nomeação ou declaração
em papel timbrado e assinada pelo
responsável informando o período
de exercício.
Certificado emitido pela UFSM ou
declaração do responsável, em papel
timbrado e assinada.

Certificado (com especificação da
carga horária) ou declaração oficial e
assinada.

200 horas
Curso de língua estrangeira, informática,
técnicos ou atualização na área

Certificado (com especificação da
carga horária) ou declaração oficial e
assinada.

- 5h por mês (de duas a quatro horas
semanais)
Apresentação de trabalho em evento
- 10 horas para Apresentação oral
- 5 horas para Painel

Certificado e cópia integral do
trabalho (em que seja possível
identificar autoria).

__________________________________________________________________________________________
UFSM Campus Frederico Westphalen
Linha 7 de Setembro, s/n, Caixa Postal 54, CEP: 98.400-000 - Frederico Westphalen-RS. Fone: (55) 3744-0600 - Fax: (55) 3744 0619 http://www.ufsm.br/frederico - E-mail: ufsmfw@ufsm.br

Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Campus Frederico Westphalen
Curso de Jornalismo – Bacharelado – Código 2016

Material jornalístico avulso
- 3 horas por texto, imagem ou áudio;
- 6 horas para cobertura jornalística

Cópia do material com clara
identificação da autoria e declaração
do responsável pelo espaço ou
publicação onde o material foi
veiculado.

As produções não podem coincidir com
atividades desenvolvidas em monitorias
ou em projetos já informados ou terem
sido desenvolvidas em disciplinas.
Produção artística (exposição fotográfica;
exposição de artes plásticas; obra de arte;
livro de prosa ou poesia; música; roteiro;
obra audiovisual; outras produções do
gênero)

Declaração, comprovação da
produção ou registro e cópia integral
da produção.

- 10 horas por produção, com limite de 5
produções
Premiações

Certificado

- 2 horas
Palestra proferida; oficina ministrada;
moderação de mesa/debate

Certificado (com especificação da
carga horária) ou declaração oficial e
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assinada.
- Conforme carga horária da atividade
Organização de evento, prêmios ou
concursos
- 10 horas
Visitas técnicas
4 horas por turno
Participação em movimento estudantil
- 10 horas por semestre (com limite de
dois semestres)
Trabalho voluntário
- 10 horas por semestre (com limite de
dois semestres)
- Disciplina cursada com aprovação em
outro curso (interno/UFSM ou externo)

Certificado (com especificação da
carga horária) ou declaração oficial e
assinada.
Certificado (com especificação da
carga horária) ou declaração oficial e
assinada.
Declaração oficial em papel
timbrado e assinada.
Declaração oficial em papel
timbrado e assinada.
Histórico Escolar e ementa da
disciplina (assinada pelo curso ou
secretaria)

Será creditada a carga horária total da
disciplina
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