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Chamada Pública para Avaliação de Atividades Complementares 
de Graduação  (ACGs) - Curso de Jornalismo

A Comissão de Atividades Complementares de Graduação do Curso de Jornalismo – 
Bacharelado torna pública a Chamada para apresentação dos documentos comproba-
tórios relativos ao processo de Avaliação das ACGs, destinado a prováveis formandos 
de todo ano de 2018. Conforme decisão do Colegiado do Curso de Jornalismo, em sua 
76a  Reunião, realizada em 14 de dezembro de 2016, e seguindo o 
estabelecido pelo Projeto Político Pedagógico do curso e regula-
mentações pertinentes da UFSM, a integralização das 400 horas 
destinadas às Atividades Complementares de Graduação obedece-
rá aos limites e orientações constantes na tabela disponível no site 
do  Curso:  (http://w3.ufsm.br/frederico/index.php/curso/gradua-
cao?layout=edit&id=2214) e anexa a esta chamada.

Os procedimentos requisitados são:
1. Preencher, de preferência digitalmente o formulário de avaliação das ACGs dis-

ponível no site do curso. As informações devem ser claras e todos os campos 
solicitados precisam ser completados. Para cada tipo de ACG deve ser rigorosa-
mente observado o limite máximo de horas permitidas, conforme tabela men-
cionada anteriormente. Após preenchido, o formulário deve ser impresso e as-
sinado. Formulários não assinados não serão avaliados. 

2. Apresentar, anexos ao formulário, os documentos comprobatórios para cada 
atividade mencionada. Devem ser entregues para avaliação os originais e sua 
respectiva cópia, sendo os originais devolvidos ao final do processo de avalia-
ção. A mesma tabela informa o documento cabível e as informações que de-
vem nele constar para comprovação da atividade mencionada. 

A presente chamada considera o seguinte calendário em 2018/1:
 Entrega da documentação: de 18 a 30 de junho
 Avaliação pela Comissão de ACGs: até 11 de julho
 Divulgação dos resultados: até 12 de julho, via Lista de Es-

tudantes:  https://groups.google.com/forum/?hl=pt-BR#!
forum/estudantes-jornalismo-ufsm-fw
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A documentação deve ser entregue na SUGRAD – Secretaria dos Cursos de Gradua-
ção em dois envelopes identificados e lacrados contendo: 

1. Formulário de ACGs preenchido e assinado e cópias dos certificados, declara-
ções e atestados;

2. Documentos comprobatórios originais – certificados, declarações e atestados.

O preenchimento dos documentos e cumprimento dos itens requisitados nesta 
chamada e nas regras para avaliação das ACGs no Curso são de responsabilidade de 
cada estudante. É competência da Comissão de ACGs a conferência, avaliação e valida-
ção das atividades e horas, seguindo as diretrizes definidas pelo Curso.

Os prazos e procedimentos de entrega contidos nesta chamada englobam também 
estudantes remanescentes do curso de Com. Social – Hab. Jornalismo (Código 2003), 
devendo estes seguirem a tabela e utilizarem o formulário disponível no site do curso 
em que estão matriculados. 

Dúvidas e casos omissos são resolvidos pela Comissão que, para tanto, poderá acio-
nar professores, Coordenação e/ou estudantes, se pertinente.

Frederico Westphalen, 12 de junho de 2018.

Prof. Gonzalo Prudkin
Profa. Karen Cristina Kramer Abreu
Prof. José Antonio Meira da Rocha

Representante discente

    * original assinado encontra-se na SUGRAD.
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