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Frederico Westphalen, 26 de julho de 2013.

INTEGRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO

Conforme Resolução no. 022/99, artigo 2º, a Comissão de Avaliação de Atividades Complementares de Graduação, homologada pelo
Colegiado do Curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen, determina que: A integralização
das 180 horas destinadas às Atividades Complementares de Graduação (ACGs), previstas no Projeto Pedagógico do Curso, obedecerá aos
limites estabelecidos na tabela abaixo:

Tipo Observações, modalidades, cargas horárias e códigos Limite e documentos para aceite
I – Participação em 
eventos

Eventos – carga horária determinada segundo certificação. 

Exemplos: Intercom (Regional ou Nacional), Mapec, Dia do 
Jornalista, Paralelo 27, Rede Alcar, JAI, etc. Inclui 
congressos, seminários, encontros, mesas redondas, entre 
outros.

ACG72973

100 horas
Apresentar: certificado oficial do 
evento com carga horária referente à 
atividade

II – Atuação em núcleos 
temáticos

Incorpora Núcleos e Grupos de Pesquisa, como GDCom, 
ConJor, Midiação, Moviola, NAVe, entre outros. 

10 horas por semestre de atuação comprovada, com limite 
de dois semestres concluídos por Núcleo ou Grupo.

ACG72983

40 horas
Apresentar: certificado ou declaração 
em papel timbrado assinado pelo 
coordenador do Núcleo ou pelo 
pesquisador-líder do Grupo.

III – Atividades de 
extensão

Bolsista ou voluntário em projeto de extensão registrado 
junto ao SIE.

Limite de dois semestres concluídos por projeto, sendo 
30 horas por semestre de atuação comprovada para 
bolsistas e 25 horas para voluntários.

ACG9002 120 horas
Apresentar: certificado emitido pelo 
GAP para projeto concluído e 
declaração em papel timbrado 
assinada pelo professor coordenador 
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quando em andamento.

Declaração da ação pontual em 
ações de extensão, assinada pelo 
coordenador, ou cópia da publicação 
também assinada pelo coordenador 
da ação.

Atuação voluntária pontual em ações de extensão (Exemplo:
produções publicadas na Agência Da Hora em semestres 
sem vinculação à disciplina ou projeto – Coberturas 
especiais 6h; Textos, áudios ou vídeos jornalísticos 
publicados isoladamente 2h; Ações da ACIRP – 4h por 
período até o limite de 12h por evento)

ACG9002

IV – Estágio não 
obrigatório

- Realização de estágio não obrigatório durante o período de
matrícula no curso;
- Gestor de redes sociais com jornalista responsável 
acompanhando (5 h – Um mês, com atuação comprovada 
de quatro horas/dia)

ACG72982

30 horas
Apresentar: Declaração da empresa 
em papel timbrado, assinada pelo 
coordenador de jornalismo com 
registro profissional, com 
identificação das atividades, carga 
horária semanal e datas de início e 
final da realização do estágio.

V – Atividades de 
Iniciação Científica e 
Pesquisa

Bolsista ou voluntário em projeto de pesquisa registrado 
junto ao SIE no GAP.

Limite de dois semestres concluídos por projeto, sendo 
30 horas por semestre de atuação comprovada para 
bolsistas e 25 horas para voluntários.

ACG75090

120 horas
Apresentar: certificado emitido pelo 
GAP para projeto concluído e 
declaração em papel timbrado 
assinada pelo professor coordenador 
quando em andamento.

VI – Publicação de 
trabalhos

Publicação de artigos científicos em periódicos com QUALIS
acima de B4 e/ou capítulos de livro.

30 horas por artigo científico publicado no período do 
curso ou por capítulo de livro.

Publicação de Livro:
- Organização ou autoria em Editora sem Conselho 
Editorial – 10 horas

ACG72984 100 horas
Cópia da publicação (contendo nome,
periodicidade, editor, data e paginas 
e identificação do periódico e/ou 
anais)
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- Autoria com Conselho Editorial – 30 horas

Publicação de artigos científicos em periódicos sem QUALIS

10 horas por artigo científico publicado no período do 
curso

ACG72984

Anais de eventos:
- Trabalho completo publicado no período do curso: 10h;
- Resumo/resumo expandido publicado no período do 
curso: 5h

ACG74619

VII – Participação em 
órgãos colegiados

Participação em Colegiado de Curso (10h por semestre), 
Colegiado Departamental (10h por semestre) ou 
Comissões com Portaria de Nomeação (2h). ACG72979

20 horas
Portaria de nomeação e declaração 
de período de exercício em papel 
timbrado, assinada pelo presidente 
da Comissão ou Órgão Colegiado.

VIII – Monitoria Subsidiada (30 horas por semestre)

ACG72982

60 horas
Apresentar certificado emitido pela 
UFSM para monitorias concluídas ou 
declaração em papel timbrado 
assinada pelo professor orientador 
quando em andamento.

Não subsidiada:

- Laboratorial (30 horas);

- Disciplina (20 horas)

ACG75004

IX – Outras atividades a 
critério do Colegiado

Cursos de atualização, cursos de informática, cursos de 
oratória, teatro, etc. (1h – Um mês, de duas a quatro 
horas/semana)

ACG75037 100 horas
Apresentar declarações ou 
certificados para eventos e 
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organizações (com especificação de 
carga horária). 
Apresentar publicação em meio de 
comunicação (com identificação de 
autoria no original) desde que o 
veículo seja coordenado por um 
jornalista com registro profissional.

Cursos de língua estrangeira. (1h – Um mês, de duas a 
quatro horas/semana) ACG73279

Apresentação no Paralelo 27 (2h), Apresentação de 
trabalhos científicos (2h) ACG73039

Premiações (2h) ACG74621

Organização de evento (5h), Organização de Prêmios e/ou 
Concursos (5h) ACG73226

Visitas técnicas (4h por período manhã/tarde de visitação)
ACG75017

Palestras proferidas (2h), Mediação/Moderação de mesa 
(2h), Material jornalístico publicado em meios de 
comunicação, com jornalista responsável e com registro 
profissional, em que o estudante não desenvolva estágio ou 
atue profissionalmente com ou sem vínculo empregatício, 
e/ou projeto de extensão (2h)

ACG9007

A presente tabela,  que foi  definida e aprovada pela Comissão de Avaliação de Atividades Complementares e homologada pelo
Colegiado do Curso de Jornalismo, está em acordo com as demais determinações da Resolução 022/99 e passa a integrar tal Resolução
para o fim específico de cumprimento das Atividades Complementares de Graduação (ACGs) e seu respectivo registro na Universidade para
este Curso.

Coordenação do Curso de Jornalismo - UFSM/FW
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