
Tabela de orientação sobre as modalidades de ACG's do Curso de 

Comunicação Social - Jornalismo 

I - Participação em 

Eventos 

Comprovação Carga Horária 
considerada pelo 

curso 

Limite 

Máximo 

Congressos 
nacionais ou 

internacionais como 
participante  

 

Certificado do 
evento 

 

90h 

 

Registro de 
carga horária conforme 

especificada em 
certificado(s), até o 

máximo de horas para 
este tipo. 

 

 

180h 

Congressos 
nacionais e/ou 

internacionais como 
apresentador de trabalho  

 

Certificado do 
evento 

Sem limite 

 

Registro de 
carga horária conforme 

especificada em 
certificado(s), até o 

máximo de horas para 
este tipo. 

 

180h 

Apresentação de 
trabalhos em jornadas 

acadêmicas, seminários, 
simpósios, e outros 

eventos da área 

 

Certificado do 
evento 

Sem limite  

 

Registro de 
carga horária conforme 

especificada em 
certificado(s), até o 

máximo de horas para 
este tipo. 

180h 

Como 
participante/ouvinte em 
jornadas acadêmicas, 
seminários, simpósios, 
congressos e outros 

eventos da área  

 

Certificado do 
evento 

 

90h 

 

Registro de 
carga horária conforme 

especificada em 
certificado(s), até o 

máximo de horas para 
este tipo. 

180h 



Como organizador 
de evento - o evento deve 

ter no mínimo 15h  

 

Certificado do 
evento 

30h 

 

Registro de 
carga horária conforme 

especificada em 
certificado(s), até o 

máximo de horas para 
este tipo. 

180h 

II - Atividades de 
extensão 

Comprovação Carga Horária 
considerada pelo 

curso 

Limite 
Máximo 

 
Projetos de ensino 
e extensão - 

PARTICIPANTE – 
voluntário   

 
 

Certificado ou 
ofício assinado pelo  
Professor Orientador 

responsável 

 
60h  

 
Registro de 

carga horária conforme 
especificada em 

certificado(s), até o 
máximo de horas para 

este tipo. 
 
 

 
180h 

Projetos de ensino 
e extensão – BOLSISTA 

Certificado ou 
ofício assinado pelo  
Professor Orientador 

responsável 

90 h 

 

Registro de 
carga horária conforme 

especificada em 
certificado(s), até o 

máximo de horas para 
este tipo. 

180h 

III – Estágios 
extracurriculares Comprovação Carga Horária 

considerada pelo 
curso 

Limite 
Máximo 

Estágios 
extracurriculares 

 
Certificado ou 

ofício assinado pelo 
responsável no órgão 
público, na empresa e 

ou instituição, em que o  
aluno desenvolveu o 

estágio. 

 

120h 

 
Registro de 

carga horária conforme 
certificado(s) ou 

atestado assinado pelo 
responsável, até o 

máximo de horas para 
este tipo 

 

 
180h 

IV - Atividades de 
Iniciação científica e de 

pesquisa 

 
Comprovação 

 
Carga Horária 

considerada pelo 
curso 

Limite 
Máximo 



Colaborador em 
atividades de ensino, 

pesquisa e/ou extensão  
 
 
 
 

 
Certificado ou 

ofício assinado pelo 
Professor Orientador 

responsável. 

90h 
 
 

Registro de 
carga horária conforme 

certificado(s) ou 
atestado assinado pelo 

responsável, até o 
máximo de horas para 

este tipo. 

 
180h 

Programa de 
iniciação científica – 

BOLSISTA  
 

 
Certificado ou 

ofício assinado pelo 
Professor Orientador 

responsável. 

90h  
 

Registro de 
carga horária conforme 

certificado(s) ou 
atestado assinado pelo 

responsável, até o 
máximo de horas para 

este tipo. 

 
180h 

Programa de 
iniciação científica - 
PARTICIPANTE – 

voluntário 

 
Certificado ou 

ofício assinado pelo 
Professor Orientador 

responsável. 

 
60h  

 
Registro de 

carga horária conforme 
certificado(s) ou 

atestado assinado pelo 
responsável, até o 

máximo de horas para 
este tipo. 

 
180h 

 
 

V - Publicação de 
Trabalhos 

Comprovação Carga Horária 
considerada pelo 

curso 

Limite 
Máximo 

Resumo publicado 
em anais de congressos 

regionais, estaduais, 
nacionais ou 

internacionais  
 
 
 
 

Cópia da 
publicação ou, aceite 

oficial da Revista ou do 
Evento para a 

publicação do trabalho, 
contendo a referência 

completa do artigo. 

 

30h por resumo, 
até o limite máximo 

deste tipo. 
Comprovado pelo 

resumo. 
 
 
 
 

 
180h 

 

Artigo completo 
publicado em revista 

nacional e/ou 
internacional da área 

Cópia da 
publicação ou, aceite 

oficial da Revista ou do 
Evento para a 

publicação do trabalho, 
contendo a referência 

completa do artigo. 

60h por artigo 
até o limite máximo 

deste item. 
Comprovado pelo 

artigo. 

180h 



VI - Participação 
em 

órgãos colegiados 
Comprovação Carga Horária 

considerada pelo 
curso 

Limite 
Máximo 

Participação em 
Colegiado  

 

 
anexar cópia da portaria.  

30h 

 
 180h 

Como colaborador 
em atividades 

desenvolvidas no âmbito 
dos Cursos de 

Comunicação Social e 
órgãos suplementares da 

Instituição na forma de 
trabalho voluntário  

Certificados/atest
ados de participação. 

120h 
180h 

Membro do 
Diretório Acadêmico  

anexar cópia da 
ata de posse. 

30h para cada 
participação 

180h 

VII - Monitoria Comprovação Carga Horária 
considerada pelo 

curso 

Limite 
Máximo 

Monitoria  

 

 

 

Registro de carga 
horária conforme 
certificado(s) ou 

atestado assinado pelo 
responsável, até o 

máximo de horas para 
este tipo.. 

60 
180h 

VIII – Outras 
Atividades  

Comprovação Carga Horária 
considerada pelo 

curso 

Limite 
Máximo 

Cursos 
extracurriculares  - 

curso de Inglês, 
informática e outros, 

por exemplo) 

Colaborador em 
atividades de ensino, 

pesquisa e/ou extensão. 
Participação em Cursos 

extracurriculares.. 

90h 
180h 

IX – Atuação em 
núcleos temáticos 

Comprovação  Carga Horária 
considerada pelo 

curso 

Limite 
máximo 



PET O aluno deverá 
apresentar certificado 
emitido pelo professor 

tutor  

120h anuais 
180h 

 


