
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO

RESOLUÇÃO Nº 126, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019

  
Regulamentos para o curso de
Jornalismo - campus José Ribeiro Filho

O Conselho Superior Acadêmico - CONSEA, no uso das atribuições conferidas pelo ar go 1º Regimento
Interno e considerando:

Parecer nº 64/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, do relator Jorge Arturo
Villena Medrano - Documento nº 0195718;

Decisão da Câmara de Graduação, em 08.08.2019 (documento nº 0204197);

Homologação da Presidência dos Conselhos Superiores (documento nº 0204903)

Deliberação na 101ª sessão Plenária em 27.08.2019.

 

R E S O L V E :

 

Art. 1º Aprovar para o curso de Jornalismo, vinculado ao Campus José Ribeiro Filho, em Porto Velho, os
seguintes atos normativos contidos no documento de nº 0058627:

I - Regulamento do TCC;

II - Regulamento para distribuição da carga horária docente;

III - Regulamento das atividades complementares;

IV - Regulamento do estágio curricular supervisionado em Jornalismo; 

V - Diretrizes do estágio curricular supervisionado em Jornalismo;

Art. 2º Revogam-se disposições contrárias.

Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Conselheiro Ari Miguel Teixeira Ott

Presidente 
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Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
26/09/2019, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0242752 e o código CRC 6CFDFFD9.

 

 

 

Referência: Proces s o nº 999119619.000003/2018-27 SEI nº 0242752
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CAPÍTULO I

DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

Art. 1º. O presente Regulamento estabelece a orientação para se elaborar o Trabalho de

Conclusão do Curso (TCC), Monografia ou Produto Experimental (PEX), do curso

Jornalismo, da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

§ 1º. Na produção do TCC, modalidade Monografia, deverão ser contemplados temas

relevantes ligados à área da Comunicação ou ao campo do Jornalismo.

§ 2º. Na produção do TCC, modalidade PEX, deverão ser consideradas as atividades

da prática comunicacional ou jornalística que exercitem as teorias e os preceitos éticos

abordados durante a formação acadêmica ou com aspectos inovadores, estimulando um

pensamento científico em um produto prático, isto é, não essencialmente teórico.

Art. 2º. A Produção do TCC acontece regularmente no oitavo semestre, último do

discente, distribuída com 150 horas de atividade teórica e 250 horas de prática, para a sua

efetiva execução, ou seja, um total de 400 horas, tendo como pré-requisito todas as

disciplinas, obrigatórias e optativas, do curso.

Art. 3º. Os projetos e os produtos advindos da Monografia ou do PEX serão

elaborados e produzidos individualmente.

Art. 4º. O orientador será apontado pelo próprio discente entre os docentes do curso de

Jornalismo ou profissional credenciado pelo Conselho de Departamento, em último caso,

sendo designado pelo próprio Conselho.

§ 1º. O TCC tende a se aproximar, de alguma maneira, dos interesses do orientador,

em nível de ensino, pesquisa ou extensão; sendo um dos critérios do professor para aceitação

ou recusa da orientação.

Art. 5º. Ao final, o estudante se submeterá a uma banca examinadora para a defesa do

seu TCC, composta por no mínimo três membros escolhidos pelo docente responsável pela

orientação; um deles deve ser próprio orientador e os outros dois serão professores ou

profissionais relacionados à temática do trabalho.

Art. 6º. Para o desenvolvimento das atividades do TCC, o presente Regulamento tem

por base o Projeto Político-Pedagógico do curso de Jornalismo da UNIR.

CAPÍTULO II

DA CARACTERIZAÇÃO DO TCC

Art. 7º. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em

Jornalismo, em seu Artigo 11, preveem que o TCC tenha as seguintes características:
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O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente curricular obrigatório, a
ser desenvolvido individualmente, realizado sob a supervisão docente e avaliado
por uma banca examinadora formada por docentes, sendo possível também a
participação de jornalistas profissionais convidados. § 1º O TCC pode se
constituir em um trabalho prático de cunho jornalístico ou de reflexão teórica
sobre temas relacionados à atividade jornalística. § 2º O TCC deve vir,
necessariamente, acompanhado por relatório, memorial ou monografia de reflexão
crítica sobre sua execução, de forma que reúna e consolide a experiência do aluno
com os diversos conteúdos estudados durante o curso (BRASIL, 2013).

Art. 8º. A Monografia é de caráter marcadamente científico e produzida de forma

individual sob a orientação de um professor do curso de Jornalismo ou profissional

credenciado pelo Conselho de Departamento.

Art. 9º. O PEX possui um caráter marcadamente prático e feito de forma individual,

sob a orientação de um professor do curso de Jornalismo ou profissional credenciado pelo

Conselho de Departamento.

Art. 10º. O estudante, oriundo de projetos de pesquisa e de extensão, poderá apresentar

projeto de Monografia ou PEX sobre a temática que já desenvolve, desde que contenha

obrigatoriamente inovações explícitas.

Art. 11º. O PEX prevê a produção, em quaisquer plataformas midiáticas, de produtos

comunicacionais e jornalísticos, como jornal, revista, programa radiofônico ou televisivo,

fotolivro, livro-reportagem, documentário, sites, produções digitais, produtos de assessoria de

comunicação, entre outros.

§ 1º. O conteúdo principal do produto deve ser inédito, sem prévia publicação, e

elaborado em sua maior parte somente pelo estudante.

§ 2º. A dimensão e o detalhamento do produto devem estar explícitos no projeto

experimental entregue ao orientador, desde conceitos e técnicas até temática.

§ 3º. O estudante deve observar os conceitos, as teorias, as linguagens, as técnicas, as

tecnologias e os aspectos éticos envolvidos em sua produção.

§ 4º. Todo PEX deve vir acompanhado de um Memorial Descritivo, a ser apresentado

ao final à banca examinadora, em que estejam contemplados conceitos, teorias, técnicas e

métodos empregados na produção, além da descrição do produto.

Art. 12º. O TCC deve seguir estritamente as normas vigentes da ABNT.

CAPÍTULO III

DOS OBJETIVOS

Art. 13º. A ação pedagógica do TCC caracteriza um mecanismo de interação com o
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ambiente científico ou do trabalho através de reflexões críticas e inovadoras relacionadas à

área da Comunicação e ao campo do Jornalismo.

Art. 14º. Objetiva-se com o TCC oportunizar ao concluinte, sob a orientação de um

professor do curso de Jornalismo ou profissional credenciado pelo Conselho de

Departamento, aperfeiçoamento e aprofundamento em um tema relevante para sua formação.

Art. 15º. Constituem-se ainda em objetivos do TCC: Proporcionar ao aluno

correlacionar e aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante o curso;

Permitir o desenvolvimento científico através de um pensamento crítico e reflexivo acerca da

área da Comunicação e do campo do Jornalismo; Propiciar ao aluno o desenvolvimento de

trabalhos com visão local e global das atividades do profissional bacharel em Jornalismo;

Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento profissional e possibilitar correspondente

caracterização no desenvolvimento de competências, capacidades e habilidades; Propiciar o

exercício de competências processuais, com questões éticas e de instrumentalização das

linguagens e das tecnologias vigentes, em compromisso com os conhecimentos humanísticos,

com seus aspectos sociais, culturais, históricos, econômicos e políticos.

Art. 16º. O acadêmico do curso de Jornalismo da UNIR deverá evidenciar, ao longo da

produção da Monografia ou do PEX, requisitos essenciais ao desempenho da profissão, como:

I – Coerência: o TCC deverá conter introdução, desenvolvimento e conclusão

articuladas, ordenadas e sistematizadas;

II – Consistência: capacidade de resistir a argumentações contrárias, o que pressupõe

apropriação e profundidade no conhecimento e no raciocínio lógico;

III – Criatividade: capacidade de explorar diferentes aspectos de pesquisas e produtos;

IV – Objetividade: apuração, registro, investigação, interpretação e divulgação do

material coletado durante a pesquisa ou elaboração do produto;

V – Organização: aplicação de técnicas, métodos e metodologias da área da

Comunicação e do campo do Jornalismo visando dar forma e resolução ao TCC;

VI – Ética: tratamento ético na coleta de material, bem como atitude de transparência

no trato com pessoas e profissionais que venham a contribuir com o trabalho, obedecendo

rigorosamente às legislações em vigor que tratam dos direitos autorais e das práticas

jornalísticas e de pesquisa.

CAPÍTULO IV

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 17. A estrutura do TCC do curso de Jornalismo é assim organizada:
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I – Orientadores;

II – Conselho de Departamento.

Art. 18º. O discente deve apontar qual orientador pretende ter, entre os docentes do

curso de Jornalismo ou profissional credenciado pelo Conselho de Departamento, e, quando

não houver convergência de interesses, a designação será feita pelo próprio Conselho.

Art. 19º. O professor, entre outros motivos a serem explicitados, pode aceitar ou

recusar uma orientação a partir dos seus interesses em nível de ensino, pesquisa ou extensão.

CAPÍTULO VI

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 20º. Ao Conselho de Departamento compete solucionar problemas oriundos das

atividades da Monografia ou PEX, após demandas do professor ou do discente pelo não

cumprimento deste regimento por algum dos envolvidos, servindo como mediador entre eles.

Seção I

Do Orientador

Art. 21º. Cabe ao orientador do TCC:

I – Montar calendário de orientação para o discente, com o mínimo de seis encontros

durante o semestre, permitindo a produção de uma Monografia ou PEX de qualidade;

II – Orientar o estudante sobre os possíveis caminhos a percorrer durante a produção

do TCC, dando-lhe algum grau de autonomia e sanando suas dúvidas, sempre que possível;

III – Fazer cumprir as legislações em vigor que tratam dos direitos autorais e das

práticas jornalísticas e de pesquisa, como o Código de Ética dos Jornalistas e a Associação

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

IV – Zelar pelo cumprimento deste Regulamento, comunicando à Chefia e ao

Conselho de Departamento possíveis irregularidades e problemas com o discente;

V – Supervisionar a frequência, o comprometimento e o desempenho do estudante no

tocante às atividades do TCC;

VI – Prezar pela alta qualidade da Monografia ou PEX;

VII – Convidar e organizar os membros da banca examinadora para defesa do TCC do

estudante, prezando pelo cumprimento do calendário previsto pela UNIR;

VIII – Participar da defesa do TCC do discente, salvo em razão de força maior, quando

será substituído por outro docente do curso com funções apenas de condução da sessão;

IX – Supervisionar o trabalho desenvolvido pelos membros da banca examinadora
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durante a defesa, coletando as notas e os pareceres;

X – Enviar à Chefia de Departamento as informações sobre a defesa do TCC a fim de

que se divulgue esta sessão pública, na seguinte estrutura:

Título do trabalho:

Estudante:

Orientador:

Membros da banca:

Data:

Horário:

Local:

Parágrafo único. O professor não deve ultrapassar, preferencialmente, o número de 6

(seis) orientações de TCC por semestre.

Seção II

Do Estudante Concluinte

Art. 22º. O aluno em fase de produção da Monografia ou do PEX devem:

I – Cumprir rigorosamente o calendário de orientação elaborado pelo seu orientador;

II – Ser assíduo e pontual nas orientações e no cumprimento das atividades do TCC;

III – Obedecer o prazo estabelecido pela UNIR para a defesa do TCC;

IV – Recorrer ao orientador quando necessitar de esclarecimentos relacionados às

normas e aos procedimentos relativos à elaboração da Monografia ou do PEX;

V – Observar rigorosamente as legislações em vigor que tratam dos direitos autorais e

das práticas jornalísticas e de pesquisa, como o Código de Ética dos Jornalistas e a Associação

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além das resoluções deste Regulamento;

VI – Entregar uma cópia para cada membro da banca, em formato a combinar

(impresso ou eletrônico) com o orientador, para arguição e defesa da Monografia ou do PEX,

com este acompanhado do Memorial Descritivo;

VII – Defender, individualmente e em sessão pública, a Monografia ou o PEX diante

da banca examinadora, respondendo, quando couber, aos questionamentos dos seus membros;

Parágrafo único. O estudante que não comparecer a mais de 25% dos encontros de

orientação da Monografia ou do PEX e que descumprir este Regulamento será reprovado,

antes mesmo de ter seu trabalho avaliado e defendido diante da banca examinadora.

CAPÍTULO VII
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DA AVALIAÇÃO

Art. 23º. A sessão pública da defesa do TCC será presidida pelo orientador do discente,

composta por uma banca examinadora formada por no mínimo três membros escolhidos pelo

orientador; além do próprio presidente, os outros dois membros serão professores ou

profissionais relacionados à temática do TCC, de dentro ou de fora da UNIR.

Art. 24º. O TCC deverá ser produzido, apresentado e defendido individualmente na

sessão pública avaliada por ao menos três membros, que deverão receber a Monografia ou o

PEX com o Memorial Descritivo ao menos 10 (dez) dias antes da data da defesa, em formato

a combinar (impresso ou eletrônico).

Art. 25º. O estudante terá até 20 (vinte) minutos para a exposição do seu TCC na

sessão pública, seguida do questionamento de até 30 (trinta) minutos dos membros da banca

examinadora e de 15 (quinze) minutos da defesa do discente, ao final de cada arguição.

Art. 26º. A banca examinadora, após a defesa do aluno, poderá sugerir reformulação à

Monografia ou ao PEX e ao Memorial Descritivo.

§ 1º. O prazo para as alterações não deve comprometer o calendário da UNIR.

Art. 27º. O estudante entregará no Departamento a versão final do TCC digitalizada e

gravada em CD/DVD. Trabalho com nota final 90 ou superior deverá ser entregue em

impresso e encadernado em capa dura para depósito na biblioteca da UNIR.

§ 1º. A versão definitiva deve ser acompanhada dos termos em vigência da biblioteca

da UNIR, como o “Termo de Autorização e Declaração de Distribuição não Exclusiva para

Publicação Digital” e a Ficha Catalográfica.

Art. 28º. O aluno que não obedecer aos prazos estabelecidos em qualquer uma das

atividades mencionadas nos artigos anteriores será automaticamente reprovado.

Art. 29º. O discente será automaticamente reprovado se apresentar, na Monografia ou

no PEX e no Memorial Descritivo, plágio no todo ou em partes, sem direito à reformulação.

Art. 30º. A avaliação final, assinada pelos membros da banca examinadora, deve ser

registrada em ata, ao final da sessão da defesa, quando o orientador informará o resultado,

apresentando imediatamente a nota da avaliação do TCC conferida pela banca.

Art. 31º. A nota final do TCC equivale à média das notas atribuídas pela banca

examinadora à Monografia ou ao PEX e ao Memorial Descritivo, com o estudante sendo

aprovado quando a média das notas dos membros da banca for igual ou superior a 60

(sessenta), segundo nomas da UNIR.

Art. 32º. A avaliação dos membros da banca examinadora se centrará nos produtos

finais apresentados: Monografia ou PEX e Memorial Descritivo, considerando:
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I – Qualidade do trabalho;

II – Profundidade;

III – Obediência às legislações das práticas jornalísticas e de pesquisa;

IV – Metodologia;

V – Base teórica;

VI – Domínio da técnica e das especificidades;

VII – Criatividade;

VIII – Correlação com a área da Comunicação e o campo do Jornalismo;

IX – Questões éticas;

X – Apresentação do TCC, de forma oral e escrita;

CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33º. Compete aos orientadores, à Chefia de Departamento e ao Conselho de

Departamento fazer cumprir as normas que constam neste documento.

Art. 34º. Os casos omissos, assim como todo e qualquer conflito ocorrido nas fases de

desenvolvimento e conclusão do TCC, bem como de avaliação dos trabalhos, serão resolvidos

pelo Conselho de Departamento.

Art. 35º. À avaliação atribuída pela banca examinadora na defesa pública da

Monografia ou do PEX com o Memorial Descritivo não cabe recurso.

Art. 36º. A Monografia ou o PEX disponibilizados na biblioteca para servir de

referência e consulta serão aquelas com avaliação final 90 ou superior.

Art. 37º. Este Regulamento entra em vigor com a implementação do Projeto Político-

Pedagógico do curso de Jornalismo da UNIR.
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
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CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. O presente regulamento estabelece as normas para a distribuição da

carga horária dos docentes do curso de Jornalismo da Fundação Universidade Federal

de Rondônia (UNIR).

Art. 2º. Este regulamento considera o disposto nos seguintes documentos:

I – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20

de dezembro de 1996, especificamente seu Artigo 57, que determina que: “Nas

instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de

oito horas semanais de aulas” (grifos nossos);

II – Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, especificamente seu Capítulo

V, que trata do regime de trabalho do plano de carreiras e cargos de magistério

federal, e, em especial, seu Artigo 20, item I, uma vez que todos os docentes efetivos

do curso de Jornalismo da UNIR são contratados em regime de 40 horas semanais de

trabalho com dedicação exclusiva, que estabelece que: “O Professor das IFE,

ocupante de cargo efetivo do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, será

submetido a um dos seguintes regimes de trabalho: I – 40 (quarenta) horas semanais

de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades de ensino,

pesquisa, extensão e gestão institucional” (grifos nossos);

III – Regimento Geral da UNIR, na Seção IV, do Capítulo III, que trata das

competências do Conselho de Departamento, no Artigo 41, notadamente o item III

que afirma: “Deliberar sobre atribuições de encargos de ensino, pesquisa e extensão

ao pessoal docente e técnico-administrativo lotado no Departamento”.

CAPÍTULO II

DO REGIME DE TRABALHO

Art. 3º. O docente ocupante de cargo efetivo do Plano de Carreiras e Cargos de

Magistério Federal será submetido a um dos seguintes regimes de trabalho, conforme

Artigo 20, da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012:

I – 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com
dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão
institucional;
II – tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.
§ 1º Excepcionalmente, a IFE poderá, mediante aprovação de órgão
colegiado superior competente, admitir a adoção do regime de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, observando 2
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(dois) turnos diários completos, sem dedicação exclusiva, para áreas com
características específicas.
§ 2º O regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva implica o
impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou
privada, com as exceções previstas nesta Lei.

CAPÍTULO III

DA DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOCENTE

Art. 4º. Conforme o Artigo 57 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (LDB), Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, e para fins de

enquadramento e manutenção do regime de trabalho, o docente do curso de

Jornalismo ficará obrigado ao mínimo de oito horas-aula semanais.

§1º – Para os efeitos da carga horária mínima estabelecida neste artigo,

entende-se as horas-aula no ensino de graduação e pós-graduação.

§2º – Da carga horária mínima estabelecida neste artigo, serão destinadas,

obrigatoriamente, um mínimo de quatro horas-aula semanais no ensino de graduação,

podendo ser complementada, conforme deliberação do Conselho de Departamento, no

ensino de pós-graduação.

Art. 5º. O docente em regime de trabalho de 40 horas semanais com dedicação

exclusiva que exercer exclusivamente atividades em sala de aula deverá cumprir, no

mínimo, a carga horária de 12 horas-aula semanais.

Art. 6º. O docente em regime de trabalho de 40 horas semanais deverá

ministrar, no mínimo, 12 horas-aula semanais.

Art. 7º. O docente em regime de trabalho de 20 horas semanais deverá

ministrar, no mínimo, 10 horas-aula semanais.

Art. 8º. Todo docente deverá destinar, para cada hora de atividade em sala de

aula, o mesmo período de tempo para ser distribuído entre as seguintes atividades:

preparação de aulas e exercícios, elaboração e correção de provas e atendimento aos

discentes.

Parágrafo único – O horário e local de atendimento aos estudantes deve ser

afixado em local de fácil acesso ao corpo discente do curso de Jornalismo da UNIR.

Art. 9º. O docente que ministra o mínimo de oito horas-aula semanais deverá,

para efeito de integralização da carga horária semanal, preenchê-la obrigatoriamente

com outras atividades, quais sejam: projetos de pesquisa institucionalizados junto à

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPesq) da UNIR; projetos de extensão
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institucionalizados junto à Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis

(PROCEA) da UNIR; atividades administrativas com carga horária diária, como

exercício de cargo de chefia de departamento e direção de Campus/Faculdade.

§1º – A comprovação das atividades de ensino, pesquisa, extensão e

administrativas realizadas pelos docentes far-se-á pela apresentação ao Conselho de

Departamento no momento da distribuição das disciplinas.

§2º – Os docentes sem a complementação de carga horária acima descrita e

com o mínimo de horas-aula disposto neste regulamento, deverão, obrigatoriamente

oferecer mais disciplinas, sejam elas em regime especial, optativas ou em outros

cursos de graduação da UNIR, após aprovação no Conselho de Departamento.

§3º – Para fins de complementação da carga horária docente com a oferta de

mais disciplinas será priorizada:

1) A oferta de disciplinas especiais ou optativas do curso;

2) A oferta de disciplinas de outros cursos de graduação da UNIR, conforme a

área de atuação do docente.

§4º – Conforme o Artigo 3º do Decreto nº 2668 de 13 de julho de 1998, os

docentes investidos em cargos de direção poderão ser dispensados da carga horária da

sala de aula, se tal função demandar o regime integral de dedicação ao serviço.

Art. 10º. A complementação desta carga horária terá caráter obrigatório para

todos os docentes do curso de Jornalismo da UNIR.

Art. 11º. A cada período letivo, caberá ao Conselho de Departamento a

apreciação da distribuição da carga horária semanal de ensino e de demais atividades

de cada docente, previstas no Plano de Atividade Docente, documento que deve

obrigatoriamente ser apresentado por todos os professores.

Art. 12º. Compete à Chefia de Departamento o acompanhamento das

atividades docentes, podendo ser auxiliada pelo Núcleo Docente Estruturante do

Curso de Jornalismo e Direção de Campus/Faculdade.

Parágrafo Único – Os casos omissos serão apreciados, discutidos e decididos

pelo Conselho de Departamento.
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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Art. 1º As Atividades Complementares do curso de Jornalismo da Fundação

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) têm como objetivo estimular a participação do

estudante em experiências diversificadas de ensino, pesquisa e extensão que contribuam para

a sua formação acadêmica, contando a partir da data de ingresso do discente no curso.

Art. 2º Essas atividades devem possuir um caráter formativo no sentido de investir na

flexibilidade curricular da formação dos estudantes, para além dos componentes curriculares

obrigatórios exigidos para a conclusão e integralização da graduação em Jornalismo.

Art. 3º O curso de Jornalismo da UNIR prevê o cumprimento de 300 horas dessas

atividades acadêmicas extras para a sua integralização, comprovadas no último semestre do

discente no curso através de certificados e documentos afins.

Art. 4º A Resolução nº 1, de 27 de setembro de 2013, sobre as Diretrizes Curriculares

Nacionais para o curso de graduação em Jornalismo, bacharelado, em seu Art. 13, explica que

as atividades complementares compreendem:

I - atividades didáticas: frequência e aprovação em disciplinas não previstas no
currículo do curso, ampliando o conhecimento dos estudantes de Jornalismo sobre
conteúdos específicos, como economia, política, direito, legislação, ecologia,
cultura, esportes, ciência, tecnologia etc.
II - atividades acadêmicas: apresentação de relatos de iniciação científica,
pesquisa experimental, extensão comunitária ou monitoria didática em congressos
acadêmicos e profissionais.

Art. 5º O acadêmico matriculado no curso de Jornalismo da UNIR deverá:

I. Obter orientações, junto à coordenação de curso ou à chefia do departamento, para a

concretização do programa das Atividades Complementares;

II. Apresentar declarações e/ou comprovações das atividades realizadas;

III. Cumprir a carga horária total de 300 horas dessas atividades ao final do último

semestre, acumuladas a partir do seu ingresso no curso.

IV. Os alunos amparados por leis específicas, de acordo com a Resolução CNE/CES nº

3 de 2 de julho de 2007, têm a obrigatoriedade da realização nos seguintes termos legais:

Art. 2º Cabe às Instituições de Educação Superior, respeitado o mínimo dos
duzentos dias letivos de trabalho acadêmico efetivo, a definição da duração da
atividade acadêmica ou do trabalho discente efetivo que compreenderá: I –
preleções e aulas expositivas; II – atividades práticas supervisionadas, tais como
laboratórios, atividades em biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e
em grupo, práticas de ensino e outras atividades no caso das licenciaturas. Art. 3º
A carga horária mínima dos cursos superiores é mensurada em horas (60 minutos),
de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo.

Art. 6º Este Regulamento entra em vigor com a implementação do Projeto Político-

Pedagógico do curso de Jornalismo da UNIR.
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QUADRO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Atividades Horas válidas Máximo de horas

Monitoria nos cursos da UNIR
na área da Comunicação ou afim

50 horas por semestre concluído 150 horas

Bolsista ou voluntário de projeto
de iniciação científica

70 horas por semestre concluído 210 horas

Bolsista ou voluntário de projeto
de extensão e cultura

70 horas por semestre concluído 210 horas

Participação em cursos, oficinas
e ações de extensão

1 hora equivale a 1 hora de
atividade complementar

80 horas

Participação em eventos
acadêmicos na área da
Comunicação ou afim

1 hora equivale a 1 hora de
atividade complementar

80 horas

Organização ou monitoria de
eventos acadêmicos na área da

Comunicação ou afim

1 hora equivale a 1 hora de
atividade complementar

80 horas

Publicação de livros
(jornalísticos ou científicos),

capítulos ou textos em
periódicos científicos

Livro: 100 horas; Capítulo: 40
horas; Revistas: 50 horas (A1-

B1); 30 horas (B2-B4); 10 horas
(B5)

200 horas

Publicação de artigo completo
em anais de eventos acadêmicos

Local: 3 horas; Regional: 5
horas; Nacional: 10 horas;

Internacional: 20 horas
100 horas

Apresentação de trabalhos ou
publicação de resumo em

eventos acadêmicos

Local: 1 hora; Regional: 2 horas;
Nacional: 5 horas; Internacional:

10 horas
100 horas

Produção e publicação
jornalística nos distintos meios

de comunicação
2 horas por matéria jornalística 100 horas

Produção comunicacional ou
atividade artística

10 horas cada 100 horas

Disciplina facultativa cursada,
além das obrigatórias e do

mínimo das optativas

Cada disciplina equivale a sua
carga horária

240 horas

Representação em órgãos
institucionais da universidade

20 horas por semestre concluído 80 horas

Participação em grupo de
pesquisa/grupo de estudos

10 horas por semestre concluído 40 horas

Curso de idiomas 20 horas por semestre concluído 60 horas

Outro – avaliado pelo Conselho
do Departamento

- -
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CAPÍTULO I

DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

Art. 1.º O presente documento foi elaborado com o objetivo de normatizar o

Estágio Curricular Supervisionado em Jornalismo, um componente curricular

obrigatório em todos os cursos de Jornalismo do Brasil.

Art. 2.º A elaboração deste regulamento para o Estágio Curricular

Supervisionado em Jornalismo do curso de Jornalismo da Fundação Universidade

Federal de Rondônia (UNIR) considerou o disposto nos seguintes documentos:

§ 1º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em

Jornalismo, bacharelado, instituídas pela Resolução nº 1, de 27 de setembro de 2013,

da Câmera de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação do Ministério

da Educação;

§ 2º A Resolução nº 454/CONSEA, de 21 de setembro de 2016, que trata das

normas gerais para a realização de estágios nos cursos de graduação da UNIR;

§ 3º A Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, conhecida como Lei do

Estágio, que dispõe sobre o estágio de discentes;

§ 4º As Orientações Gerais para construção de Regulamentos de Estágio

Curricular Supervisionado em Jornalismo, documento publicado em conjunto, em

maio de 2013, pela Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e pelo Fórum

Nacional de Professores de Jornalismo (FNPJ).

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

Art. 3.º O Estágio Curricular Supervisionado em Jornalismo é componente

obrigatório da graduação em Jornalismo, bacharelado, ofertada pela UNIR.

Art. 4.º O objetivo do estágio é consolidar as práticas de desempenho

profissional inerentes ao perfil do formando nas diferentes áreas de atuação

jornalística contempladas pelo Projeto Político-Pedagógico (PPP) do curso, a saber:

assessoria de comunicação, jornalismo impresso, jornalismo radiofônico, jornalismo

televisado, jornalismo digital, fotojornalismo e design gráfico editoral.

Art. 5.º Compreende-se, conforme define a Lei do Estágio, que o Estágio

Curricular Supervisionado em Jornalismo é um ato educativo escolar, desenvolvido
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em um ambiente profissional, que visa à preparação para o trabalho e cidadã dos

discentes que estejam frequentando o ensino superior em Jornalismo na UNIR,

integrando-se, portanto, ao itinerário formativo do discente.

CAPÍTULO III

DA CARGA HORÁRIA

Art. 6.º A carga horária total do Estágio Curricular Supervisionado em

Jornalismo, conforme estabelece o PPP do curso, é de 300 horas, as quais deverão ser

desenvolvidas pelos discentes, preferencialmente, no sétimo ou oitavo semestre,

possibilitando-lhes vivenciar e experienciar os conhecimentos assimilados em

disciplinas teóricas e práticas no ambiente profissional de trabalho.

Art. 7.º A carga horária do Estágio Curricular Supervisionado deve ser

distribuída, preferencialmente, em uma jornada de quatro horas diárias, totalizando 20

horas semanais, como prevê a Lei do Estágio.

Art. 8.º Pode ser admitida a jornada de até seis horas diárias, totalizando 30

horas semanais, para que os discentes acompanhem a jornada legal completa do

jornalista, segundo Lei do Estágio, Art. 10, Inciso II e Resolução nº 454/CONSEA da

UNIR em seu Art. 22.

CAPÍTULO IV

DA REALIZAÇÃO

Art. 9.º A realização do Estágio Curricular Supervisionado em Jornalismo será

feita, exclusivamente, em atividades jornalísticas.

Art. 10. A realização do Estágio Curricular Supervisionado em Jornalismo no

âmbito da UNIR deverá ocorrer, segundo o PPP, no sétimo ou oitavo semestre do

curso, momento em que o acadêmico já concluiu todas as disciplinas que abordam as

competências próprias da área prática (assessoria de comunicação, jornalismo

impresso, jornalismo radiofônico, jornalismo televisado, jornalismo digital,

fotojornalismo e design gráfico editoral) em que o estágio será efetivado.

Art. 11. Para realizar o estágio, o discente deverá ter cursado as seguintes

disciplinas:

I – Laboratório de Jornalismo Impresso, na área de jornalismo impresso; 
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II – Laboratório de Radiojornalismo, para a área de jornalismo radiofônico; 

III – Laboratório de Telejornalismo, para a área de jornalismo televisado; 

IV – Assessoria de Comunicação, para a área de assessoria de comunicação; 

V – Laboratório de Jornalismo Digital, para a área de jornalismo digital; 

VI – Fotojornalismo II, para a área de fotojornalismo;

VII – Design Gráfico Editorial, para a área de design de produtos jornalísticos.

Art. 12. O Estágio Curricular Supervisionado em Jornalismo poderá ser

realizado em instituições públicas, privadas, do terceiro setor, na própria UNIR ou em

projetos de pesquisa e de extensão que compreendam explicitamente atividades de

caráter jornalístico.

Art. 13. A realização do estágio não pode ser confundida e tampouco

convalidada com atividades laboratoriais desenvolvidas no âmbito das disciplinas do

curso de graduação de Jornalismo.

Art. 14. A convalidação do estágio pode ser admitida nos seguintes casos:

§ 1º Quando o discente estiver legalmente contratado e exercendo funções

jornalísticas em empresa/instituição legalmente constituída e ativa na área de

jornalismo há pelo menos 6 (seis) meses.

§ 2º Quando o discente for proprietário de empresa legalmente constituída e

ativa na área de jornalismo há pelo menos 6 (seis) meses e exercendo funções

jornalísticas.

Art. 15. Para os fins de comprovação do disposto no artigo anterior, os

discentes deverão apresentar: cópia da carteira de trabalho (quando empregado de

empresa/instituição) ou cópia do contrato social da empresa com o respectivo  

comprovante do registro do contrato social no Cartório de Registros ou na Junta

Comercial e comprovante do Cadastro Nacional Pessoas Jurídicas (CNPJ) e de

inscrição municipal (quando proprietário de empresa).

CAPÍTULO V

DO ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Art. 16. O Estágio Curricular Supervisionado em Jornalismo integra o

processo de formação do jornalista com o perfil desejado no PPP do curso ofertado

pela UNIR, destacando-se, nesse sentido, a importância de oferecer ao discente
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condições para que ele não apenas exerça a profissão em nível técnico, mas também

em termos conceituais e éticos.

Art. 17. O estágio deve ser acompanhado por um docente do curso de

Jornalismo da UNIR, que atuará como coordenador (a) do estágio, e por um (a)

profissional com formação ou experiência na área de Jornalismo no local de

realização (instituições públicas, privadas, do terceiro, na própria UNIR ou em

projetos de pesquisa e de extensão que compreendam explicitamente atividades de

caráter jornalístico) que desempenhará o papel de supervisor (a).

§ 1º O (a) coordenador (a) do estágio e o (a) supervisor (a) devem

proporcionar um ambiente para o amadurecimento intelectual e profissional dos

estudantes.

§ 2º O (a) coordenador (a) do estágio será designado (a) pelo Conselho do

Departamento para coordenar todas as atividades inerentes à realização do estágio a

cada semestre letivo, compreendendo:

I – Levantamento do quantitativo de vagas e locais disponíveis para o estágio;

II – Realização de seleção para o estágio, caso o número de vagas para uma

determinada área/local seja menor que a demanda;

III – Manter contato com o (a) supervisor (a) para acompanhamento das

atividades desenvolvidas pelo (a) estagiário (a);

IV – Elaboração do Termo de Compromisso e do Plano de Atividades

(documento equivalente ao plano de ensino), conforme modelos disponibilizados pela

Pró-Reitoria de Graduação da UNIR;

V – Receber os Relatórios de Estágio dos discentes e avaliá-los no término do

semestre.

§ 3º Caso seja necessária a realização de uma seleção para o estágio, esta será

feita pelo (a) coordenador (a) a partir das notas obtidas pelos alunos nas disciplinas: 

a) Jornalismo Impresso e Laboratório de Jornalismo Impresso (estágio na área

de jornalismo impresso); 

b) Radiojornalismo e Laboratório de Radiojornalismo (estágio na área de

jornalismo radiofônico);

c) Telejornalismo e Laboratório de Telejornalismo (estágio na área de

jornalismo televisado);

d) Jornalismo Digital e Laboratório de Jornalismo Digital (estágio na área de

jornalismo digital);
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e) Assessoria de Comunicação (estágio na área de assessoria de comunicação);

f) Fotojornalismo I e Fotojornalismo II (estágio na área de fotojornalismo);

g) Design Gráfico em Jornalismo e Design Gráfico Editorial (estágio na área

de design de produtos jornalísticos).

Art. 18. Todos (as) os (as) estagiários (as) terão um Termo de Compromisso, o

qual deve ser acompanhado de Plano de Atividades de estágio, de acordo com a carga

horária estipulada que, no caso do curso de Jornalismo da UNIR, é de 300 horas.

§ 1º Pode-se, em caso excepcionais, admitir a realização do estágio nos finais

de semana e em feriados, tendo em vista, por exemplo, a cobertura de eventos, as

quais deverão ser analisadas pela Coordenação de Estágio, mas sempre respeitando o

limite máximo de 30 horas semanais.

§ 2º O Plano de Atividades deve possibilitar que o ( a ) estagiário (a)

acompanhe e esteja inserido em todo o processo de produção jornalística nos

veículos/emissoras/agências/empresas/instituições e assegure a vivência, de forma

gradativa, orientada/supervisionada e cronológica, das características e atribuições das

diversas atividades da profissão de jornalista distribuídas durante o período de

vigência do estágio acadêmico.

§ 3º A publicação/veiculação dos conteúdos produzidos no âmbito do estágio

poderá ocorrer quando houver a assinatura do (a) estagiário (a) e do profissional

supervisor (a), que será o (a) responsável legal pela matéria, conforme está previsto

nas Orientações Gerais para Construção de Regulamentos de Estágio Curricular

Supervisionado em Jornalismo, documento da Federação Nacional dos Jornalistas

(FENAJ) e do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo (FNPJ).

Art. 19. A avaliação do Estágio Curricular Supervisionado em Jornalismo será

feita mediante a apresentação de relatório de frequência mensal e das atividades

desenvolvidas para a avaliação do (a) docente coordenador (a).

§ 1º A fiscalização do Estágio Curricular Supervisionado em Jornalismo do

curso de Jornalismo da UNIR compete ao seu (sua) coordenador (a).

§ 2º Outros órgãos, como o Ministério do Trabalho e suas superintendências

estaduais, o Ministério Público do Trabalho e, no âmbito profissional, o Sindicato dos

Jornalistas Profissionais, poderão ser acionados.

§ 3º Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho do Departamento.
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Capítulo

Disposições Gerais

Art. 1º. Estas diretrizes estão atreladas ao Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado

em Jornalismo, que estabelece, junto ao Projeto Político-Pedagógico (PPP) do curso de

Jornalismo, o Estágio Curricular Supervisionado é componente obrigatório da graduação em

Jornalismo, bacharelado, ofertada pela Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

Art. 2º. O objetivo do estágio é consolidar as práticas de desempenho profissional inerentes ao

perfil do formando nas diferentes áreas de atuação jornalística contempladas pelo Projeto

Político-Pedagógico (PPP) do curso, a saber: assessoria de comunicação, jornalismo impresso,

jornalismo radiofônico, jornalismo televisado, jornalismo digital, fotojornalismo e design

gráfico editoral.

Art. 3º. Compreende-se, conforme define a Lei do Estágio, Lei nº 11.788, de 25 de setembro

de 2008, que o Estágio Curricular Supervisionado em Jornalismo é um ato educativo escolar,

desenvolvido em um ambiente profissional, que visa à preparação para o trabalho e cidadã dos

discentes que estejam frequentando o ensino superior em Jornalismo na UNIR, integrando-se,

portanto, ao itinerário formativo do discente.

4
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Capítulo

Áreas De Estágio

Art. 4º. - Os estágios serão desenvolvidos nas diferentes áreas de interesse do Jornalismo. 

Art. 5º. Para realizar o estágio na área de jornalismo impresso, o discente deverá ter cursado a

disciplina de Laboratório de Jornalismo Impresso; para a área de jornalismo radiofônico, a

disciplina de Laboratório de Radiojornalismo; para a área de jornalismo televisado, a

disciplina de Laboratório de Telejornalismo; para a área de assessoria de comunicação, a

disciplina de Assessoria de Comunicação; para a área de jornalismo digital, a disciplina de

Laboratório de Jornalismo Digital; para a área de fotojornalismo, a disciplina Fotojornalismo

II; e para a área de design de produtos jornalísticos, a disciplina de Design Gráfico Editorial.

Art. 6º. A realização do Estágio Curricular Supervisionado em Jornalismo no âmbito da UNIR

deverá ocorrer, segundo o PPP, no sétimo ou oitavo semestre do curso, momento em que o

acadêmico já concluiu todas as disciplinas que abordam as competências próprias da área

prática (assessoria de comunicação, jornalismo impresso, jornalismo radiofônico, jornalismo

televisado, jornalismo digital, fotojornalismo e design gráfico editoral) em que o estágio será

efetivado.

Art. 7º. O Estágio Curricular Supervisionado em Jornalismo poderá ser realizado em

instituições públicas, privadas, do terceiro setor, na própria UNIR ou em projetos de pesquisa

e de extensão que compreendam explicitamente atividades de caráter jornalístico.

Art. 8º. A realização do estágio não pode ser confundida e tampouco convalidada com

atividades laboratoriais desenvolvidas no âmbito das disciplinas do curso de graduação de

Jornalismo.

5
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Capítulo

Encaminhamento Do Estagiário

Art. 13º. O aluno apto a realizar o Estágio Curricular Supervisionado em Jornalismo deverá

matricular-se na disciplina correspondente e inscrever-se em seu Edital de seleção, publicado

no início de cada semestre.

I – A Coordenação de Estágio deverá orientar o aluno quanto à documentação,

normas, formulários e demais providências necessárias ao cumprimento do seu

estágio, solicitando e-mail e telefone para contato com o aluno.

II – O estagiário ao dirigir-se para o local de estágio apresentará ao supervisor os

seguintes documentos:

a) Carta de Apresentação;

b) Modelo do Plano de Atividades, sendo uma para a empresa e uma para a

Coordenação de Estágio; Este plano será montado, na primeira semana de

estágio, conjuntamente com o supervisor na empresa. Após, o plano será

apresentado para o professor coordenador de estágio, o qual fará a aprovação

ou solicitará alterações;

c) Duas cópias da ficha de avaliação, sendo uma para o supervisor e outra para a

Coordenação de Estágio;

d) Duas cópias da Ficha de frequência, encaminhadas à Coordenação de Estágio.

Parágrafo Único – A Ficha de Avaliação deverá ser preenchida pelo supervisor, sendo que

uma via permanecerá em seu poder e a outra deverá ser remetida para a Coordenação de

Estágio do curso de Jornalismo da UNIR, com os resultados finais da avaliação do término do

estágio, observados os prazos previamente estabelecidos pela Coordenação.
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Capítulo

Período, Duração e Matrícula

Art. 14º. O Estágio Curricular Supervisionado terá duração de 300 horas.

Art. 15º. Tratando-se de uma disciplina do currículo pleno do curso de Jornalismo, o Estágio

Curricular Supervisionado em Jornalismo está vinculado à Coordenação de Estágio e

esta, por sua vez, à Coordenação do curso de Jornalismo, sendo que para realização do

estágio o discente deverá efetivar matrícula neste componente curricular conforme o

calendário acadêmico.

Art. 16º. O estudante receberá acompanhamento no local do estágio por um Supervisor da

parte Concedente, além do Professor Coordenador, que manterá contato com o aluno.

7
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Capítulo

Plano De Atividades

Art. 17º. O Plano de Atividades tem como finalidade orientar o estagiário no desenvolvimento 

de seu trabalho, bem como servir de instrumento para o acompanhamento, controle e 

avaliação do seu desempenho tanto pela instituição/empresa quanto pelo supervisor e 

pela coordenação de estágio.

§ 1o – O Plano de Atividades de que trata o caput deste artigo deverá ser elaborado em 

conjunto pelo supervisor de campo e estagiário consistindo em documento formal, 

onde devem ficar evidenciados os objetivos a serem alcançados, a área de atuação e

a discriminação das atividades a serem desenvolvidas, devendo ser enviadas, pelo 

estagiário, duas vias deste plano à Coordenação de Estágio, dentro de 10 dias após 

o início do estágio, devidamente carimbadas e assinadas pelo supervisor.

§ 2o – São partes integrantes e obrigatórias do Plano de Atividades: as atividades a serem

desenvolvidas e o cronograma a ser cumprido.

8
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Capítulo

Realização Do Estágio

Art. 18º – A realização do Estágio se dá mediante:

I – Convênio entre Universidade e Parte Concedente, em consonância com as normas

da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e legislação vigente, quando a Parte

Concedente exigir tal documentação;

II – Termo de Compromisso de Estágio (TCE) celebrado no início das atividades de

Estágio, entre o estudante, a parte concedente e a UNIR, no qual são definidas as

condições para o Estágio e o Plano de Atividades do Estagiário, constando menção

ao convênio;

III– O Termo de Compromisso é o instrumento jurídico que habilitará o estudante ao

estágio, regulando os direitos e os deveres do estagiário durante a vigência do

estágio;

IV – O Termo de Compromisso deverá ser assinado também pelo coordenador de

estágio e pelo representante legal da Parte Concedente do estágio;

V – No Termo de Compromisso deverá constar, obrigatoriamente, a indicação de um

profissional que o supervisionará durante a realização do estágio e a indicação do

professor coordenador, bem como todas as condições de desenvolvimento do

estágio.

Art. 19º. O aluno deverá apresentar-se ao seu supervisor na empresa/instituição onde será

desenvolvido o seu estágio, na data estabelecida pelo edital de estágio supervisionado

daquele semestre, sob pena de perder a vaga e, após o término da vigência do termo de

compromisso, que estará de acordo com o Plano de atividades, o estagiário não poderá

continuar desenvolvendo atividades na empresa/instituição, a menos que a Coordenação de

Estágio elabore novo termo de compromisso, pois isto implica infração às leis trabalhistas.
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Capítulo
7

Coordenação Do Estágio

Art. 20º. O Estágio Curricular Supervisionado do curso de Jornalismo será dirigido, pela

ordem, por:

I – Supervisor – Profissional ou Profissionais da empresa onde se realizará o estágio,

sendo este o responsável pelo acompanhamento do estágio na empresa devendo o

mesmo ter formação educacional de nível técnico ou superior além de exercer

atividade no local de estágio;

II – Coordenador – Professor da disciplina Estágio Curricular Supervisionado em

Jornalismo, designado pelo Conselho de Departamento.

Art. 21º. Cabe à Coordenação de Estágio coordenar as atividades do Estágio Curricular

Supervisionado em Jornalismo executando as seguintes atividades:

- Levantamento do quantitativo de vagas e locais disponíveis para o estágio;

- Realização de seleção para o estágio, caso o número de vagas para uma determinada

área/local seja menor que a demanda;

- Manter contato com o(a) supervisor(a) para acompanhamento das atividades desenvolvidas

pelo estagiário;

- Elaboração do Termo de Compromisso e do Plano de Atividades (documento equivalente ao

plano de ensino), conforme modelos disponibilizados pela Pró-Reitoria de Graduação da

UNIR;

- Receber os Relatórios de Estágio dos discentes e avaliá-los no término do semestre.

10
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Capítulo

Supervisor de Estágio

Art. 22 – Ao Supervisor do Estagiário compete:

I – Analisar o Plano de Atividades, proposto pela Instituição, a ser cumprido;

II – Acompanhar a execução do plano de atividades;

III – Atestar a frequência do estagiário;

IV – Repassar experiências e induzir o estagiário a exercer seus conhecimentos técnicos

na rotina de trabalho;

V – Avaliar o desempenho do estagiário;

VI – Encaminhar à Coordenação de Estágio a Ficha de Avaliação de Desempenho Final

do Estagiário e prestar informações adicionais, quando solicitadas;

VII– Solicitar à Coordenação de Estágio o desligamento do acadêmico do campo de

estágio, quando se fizer necessário;

§ 1o – As atividades a serem desenvolvidas deverão estar especificadas em formulário de

Plano de Atividades ser apresentado à Coordenação do componente Estágio

Curricular Supervisionado em Jornalismo, com anuência de todas as partes

envolvidas no estágio:

I – Estagiário;

II – Professor Coordenador;

III– Supervisor da empresa conveniada.

§ 2o – As atividades de que trata este artigo deverão ser discriminadas em tipo e carga

horária semanal a serem desenvolvidas.

§ 3o – A jornada máxima de atividades do Estágio Supervisionado será de 6 (seis) horas

diárias e 30 horas semanais.

11
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12

Estagiário e frequência no estágio

Art. 23º – Ao Estagiário compete:

I – Matricular-se no componente Estágio Curricular Supervisionado em Jornalismo,

preencher e encaminhar documentos necessários à sua execução;

II – Cumprir as normas estabelecidas pela unidade concedente durante o período em

que se realizar o estágio;

III – Respeitar as cláusulas do Termo de Compromisso;

IV – Buscar e atender as orientações de seu Supervisor e Coordenador;

V – Desenvolver o plano de atividades proposto;

VI – Participar de todas as atividades propostas pela Coordenação de Estágio e pelo

supervisor do estágio;

VII – Zelar e ser responsável pela manutenção das instalações e equipamentos

utilizados;

VIII – Elaborar e encaminhar o Relatório Final de atividades conforme as normas e

os prazos estabelecidos;

IX – Cumprir as exigências relativas à atividade do estágio curricular obrigatório;

X – Demonstrar iniciativa e mesmo sugerir inovações nas atividades desenvolvidas;

XI – Guardar sigilo de tudo que diga respeito à documentação de uso exclusivo das

pessoas físicas e jurídicas envolvidas no trabalho, bem como dos aspectos do

exercício profissional que assim forem exigidos.

Art. 24º. – O controle da frequência do acadêmico estagiário dar-se-á por meio de:

I – registro no diário de classe;

II – registro na ficha de acompanhamento das atividades de estágios;

III – registro no formulário de controle de frequência da empresa.

12
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13

Parágrafo Único – Serão consideradas faltas justificadas aquelas asseguradas pelas leis

vigentes e pela regulamentação institucional, sendo que o estagiário, em comum acordo

com o supervisor da empresa, fará jus ao direito de reposição das atividades para

cumprir integralmente a carga horária de estágio.

13

Regulamento Regulamentos do curso de Jornalismo da UNIR (0058627)         SEI 999119619.000003/2018-27 / pg. 36



14

Avaliação Do Estágio

Art. 25º. O estagiário será avaliado a todo momento sendo o processo de avaliação realizado, 

em uma primeira fase, através do acompanhamento do desempenho do aluno junto à 

instituição na qual realiza o estágio pelo Supervisor do estágio.

Parágrafo Único – Para atingir este objetivo uma ficha de Avaliação de Desempenho será

encaminhada ao supervisor do aluno na Empresa e orientador de estágio, os quais

conferirão uma nota final, juntamente com o parecer técnico sobre o seu desempenho a

ser enviada ao Coordenador de Estágio e a média aritmética da avaliação pelo

supervisor corresponderá a 30% da nota final do estagiário.

Art. 26º. Após o término das atividades desenvolvidas junto à Parte Concedente do Estágio

Supervisionado deverão ser entregues à Coordenação de Estágio, os seguintes

documentos:

I – O relatório final de estágio deverá ser elaborado de acordo com os padrões

estabelecidos na presente norma, obedecendo o mesmo formato definido pelas

normas do Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso, com o

acompanhamento da Coordenação devendo apresentar o mínimo de 15 e máximo de

30 páginas;

II – Avaliação da Parte Concedente a respeito das atividades desenvolvidas pelo

estagiário;

III– Termo de Realização de Estágio-Empresa, por ocasião do desligamento do

estagiário: entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das

atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho efetuada pela

Parte Concedente.

§ 1o – A média aritmética da avaliação feita pelo coordenador, com base nos documentos

apresentados corresponderá a 70% da nota final do estagiário.
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15

Art. 26º. Não haverá realização de exame final para os alunos que não lograrem

aprovação na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado em Jornalismo, devendo

esses, em tais circunstâncias, cursar novamente a referida disciplina, mediante nova

matrícula, não cabendo aos estagiários exercícios domiciliares ou regime de

recuperação de aprendizagem previstos para as demais disciplinas.

Art. 27º. Ao final do processo de avaliação, o aluno deverá atingir média igual ao 

superior a 60 (sessenta) e cumprir pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) da 

frequência para ser considerado aprovado

Art. 28º. Para efeito de Avaliação Final, o relatório do Estágio Curricular Supervisionado 

deverá ser entregue à Coordenação da respectiva disciplina em data definida anteriormente.

Art. 29º. O Estágio Curricular Supervisionado em Jornalismo não cria vínculo

empregatício de qualquer natureza, e o estagiário poderá receber bolsa ou outra forma

de contraprestação que venha a ser acordada, devendo o estudante, em qualquer

hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais, ressalvado o que dispuser a

legislação previdenciária.

Art. 30º. Todos os participantes do Estágio Curricular Supervisionado em Jornalismo se

sujeitam ao Estatuto, ao Regimento Geral e ao Regulamento do Ensino de Graduação da

Fundação Universidade Federal de Rondônia e normas desta Resolução.

15
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Disposições Finais

Art. 31º. – A Fundação Universidade Federal de Rondônia, através de seus órgãos

competentes, assegurará assistência de seguro de acidente pessoal em favor do estagiário.

Art. 32º. – A assinatura do Termo de Compromisso de Estágio é delegada à Coordenação de

estágio.

Art. 33º – Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Departamento.

16
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ANEXOS
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Carta de Apresentação do Estagiário à Empresa Concedente
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
CURSO DE JORNALISMO

Porto Velho, 21 de junho de 2018
Da: Coordenação de Estágio do Curso de Jornalismo
Para: Nome do veículo
Assunto: Estagiário Nome Sobrenome

Prezado Senhor(a),

A Coordenação de Estágio do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia,

na pessoa de seu Coordenador prof. Nome Sobrenome, CPF XXXXXXXXX-XX apresenta a

V.Sa, o(a) acadêmico(a) Nome Sobrenome, regularmente matriculado(a) no 7 o (sétimo)

período do curso de Jornalismo, Matrícula no XXXXXXXXXX, natural de Porto Velho, Estado

de Rondônia, residente a______________________________________________________,

portador do documento de identidade n__________________________________, para

estagiar em sua Empresa/Instituição, por um período a ser estipulado pela empresa.

Aproveitamos o momento para colocarmo-nos à inteira disposição para qualquer

esclarecimento que julgar necessário. Desde já agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente,

Prof. Coordenador de Estágio do Curso de

Jornalismo
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Ficha de inscrição - Dados de Identificação do Estágio

20

ANEXO 2 

Regulamento Regulamentos do curso de Jornalismo da UNIR (0058627)         SEI 999119619.000003/2018-27 / pg. 43



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
CURSO DE JORNALISMO

Ficha de inscrição

1 – DADOS REFERENTES AO ESTAGIÁRIO

Unidade de Ensino:
Curso:
Nome do Estagiário:
Matrícula:
Endereço Completo do Estagiário:
Telefone:
E-mail:

2 – DADOS REFERENTES A EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE DO 
ESTÁGIO

Razão Social da Empresa:
Endereço Completo da Empresa:
Telefone:
E-mail:
Supervisor do Estágio na Empresa:
Data do Início do estágio:
Data do Término do estágio:
Total de Horas Realizadas:

Porto Velho, de de .

Estagiário

Supervisor

________________________________________________

Coordenador de Estágio

________________________________________________
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Termo de Compromisso de Estágio Supervisionado
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
CURSO DE JORNALISMO

TERMO DE COMPROMISSO

O (a) aluno (a)_______________________________________ , matriculado sob o

nº_________________ , do curso de Jornalismo, frequentando o semestre________________,

CPF nº._______________________, RG nº_________________________ , residente a

Rua_____________________________________________ , número_____ ,

bairro______________ , cidade____________________ , Estado_____________ ,

C E P : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , t e l e f o n e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , e -

mail__________________________________________________, doravante denominado

ESTAGIÁRIO; 

A CONCEDENTE,_______________________________________________, Pessoa

Jurídica________________________, CNPJ_______________________ , situada na

Rua____________________________________ , cidade_________________ ,

estado_________________ , CEP:_____________________ , neste ato representada

por____________________________________________ , cargo_____________________ ,

RG:______________________________ , CPF:_________________________ , doravante

denominada CONCEDENTE. 

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) CNPJ: 01.418.943/0001-90, com sede no

Campus, BR 364, Km 9,5, CEP: 76801-059, Porto Velho-RO, doravante denominado

instituição de ensino, neste ato representado pelo Coordenador de Estágio do Departamento

Acadêmico de Jo rna l i smo, _____________________________________ ,

nacionalidade______________________, inscrito(a) no CPF: __________________ e RG

_______________________, servidor(a) público(a) que firmam o presente TERMO DE

COMPROMISSO, nos termos da Lei Federal nº11.788, de 25 de setembro de 2008, do

Ministério do Trabalho e Previdência Social, mediante as seguintes cláusulas e condições

específicas.
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CLÁUSULA PRIMEIRA — Constitui objeto do presente Termo de Compromisso de

está- gio entre os partícipes, visando proporcionar, aos acadêmicos regularmente matriculados

nos cursos de Graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, a

realização de estágio curricular obrigatório, no âmbito de competência da CONCEDENTE,

para a complementação de formação acadêmica do acadêmico por meio de atividades

correlatas a sua pretendida formação profissional, em complementação ao conhecimento

teórico adquirido na instituição de ensino. 

CLÁUSULA SEGUNDA — A CONCEDENTE obriga-se a conceder aos estudantes

todas as condições e facilidades para um adequado aproveitamento do estágio, designando

supervisor para acompanhar os acadêmicos e cumprindo o Plano de Estágio previamente 

___________________________________          ___________________________________

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO ESTAGIÁRIO
OU SUPERVISOR TÉCNICO

24
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Acordo de Cooperação
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
CURSO DE JORNALISMO

ACORDO DE COOPERAÇÃO 

TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI

CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE

R O N D Ô N I A ( U N I R ) E A E M P R E S A

____________________ , N A FOR MA E

CONDIÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS,

PARA OS FINS QUE ESTABELECE.

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) CNPJ: 01.418.943/0001-90, com sede no

Campus, BR 364, Km 9,5, CEP: 76801-059, Porto Velho-RO, doravante denominado

instituição de ensino, neste ato representado pelo coordenador de estágio do curso de

Jornalismo, ____________________________________, nacionalidade: _______________

inscrito (a) no CPF: ______________________ e RG: __________________, servidor (a)

público(a), e a empresa ______________________, com sede na _______________________,

inscrita sob CNPJ Nº ______________________, doravante denominada Concedente, neste

a t o r e p r e s e n t a d o ( a ) p e l o ( a ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , i n s c r i t o ( a )

CPF___________________________ e RG____________________ que firmam o presente

TERMO DE COOPERAÇÃO, nos termos da Lei Federal nº11.788, de 25 de setembro de

2008, do Ministério do Trabalho e Previdência Social, mediante as seguintes cláusulas e

condições específicas.

CLÁUSULA 1- O ACORDO DE COOPERAÇÃO tem por objetivo formalizar as condições

básicas para a realização de ESTÁGIO DE ESTUDANTE junto à INSTITUIÇÃO
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CONCEDENTE, o qual, obrigatório ou não, deve ser de interesse curricular e

pedagogicamente útil, entendido o ESTÁGIO como uma ESTRATÉGIA DE

PROFISSIONALIZAÇÃO  que integra o PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM.

CLÁUSULA 2-  O ACORDO DE COOPERAÇÃO, entre a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE

e a Universidade Federal de Rondônia reger-se-á pelos termos da Lei Federal nº 11.788/2008.

CLÁUSULA 3-  A Universidade Federal de Rondônia pagará o SEGURO CONTRA

ACIDENTES PESSOAIS a ser feito em favor do(a) ESTAGIÁRIO(A), proporcionado por

apólice.

CLÁUSULA 4 - Ficam compromissadas entre as partes as seguintes condições básicas para a

realização do ESTÁGIO:

A - ) es te Acordo de Cooperação terá vigência permanente, podendo ser denunciado a

qualquer tempo, unilateralmente, mediante comunicação escrita ou ser prorrogado através da

emissão de um TERMO ADITIVO.

B - ) as atividades de ESTÁGIO a serem cumpridas pelo(a) ESTÁGIÁRIO(A), serão

desenvolvidas em horários e atividades definidas em comum acordo entre a

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS e a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE DO ESTÁGIO, não

ultrapassando uma jornada de 6 horas por dia.

C-) as atividades principais a serem desenvolvidas pelo(a) ESTAGIÁRIO(A), em caráter

subsidiário e complementar, devem ser realizadas em campo de estágio, podendo ser

ampliadas, reduzidas, alteradas ou substituídas. Sendo o Estágio Supervisionado uma atividade

didática ele não ocorrerá sobre o aspecto de remuneração financeira para o aluno por parte da
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empresa concedente a menos que a mesma entenda ser justo o pagamento, quando este for o

caso, a empresa entrará em acordo com o estudante.

CLÁUSULA 5 - No desenvolvimento do ESTÁGIO ora compromissado, caberá:

À INSTITUIÇÃO CONCEDENTE;

A-) Proporcionar ao(à) ESTAGIÁRIO(A) atividades de aprendizagem social, profissional e

cultural,  compatíveis com o Contexto Básico  da Profissão, ao qual seu curso se refere. 

B-) Proporcionar à COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS do curso de Jornalismo, da

Universidade Federal de Rondônia, sempre que necessário subsídios que possibilitem o

acompanhamento, a supervisão e a avaliação do ESTÁGIO.

C) Entregar o relatório das atividades desenvolvidas pelo estagiário bem como a avaliação

final, com nota de 0 a 10 e um documento que comprove as atividades desenvolvidas no

período e a carga-horária.

D) Disponibilizar um jornalista com registro profissional ou experiência comprovada na área

para acompanhar este estagiário.

E)Auxiliar o estudante a cumprir seu plano de trabalho.

AO ESTAGIÁRIO(A):

A-) Elaborar Plano de Trabalho a ser desenvolvido na Instituição Concedente.

B-) Cumprir com todo empenho e interesse, toda a programação estabelecida para seu

ESTÁGIO.

C-) Observar e obedecer as normas internas da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE.
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D-) Elaborar e entregar ao curso de Jornalismo Relatório(s) sobre seu ESTÁGIO, na forma,

prazo e padrões estabelecidos.

CLÁUSULA 6 – Constituem motivos para a INTERRUPÇÃO AUTOMÁTICA DA

VIGÊNCIA do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO.

I – a conclusão ou abandono do curso e/ou trancamento de matrícula.

II – o não cumprimento do conveniado neste ACORDO DE COOPERAÇÃO.

E por estarem de comum acordo com as condições deste Acordo de Cooperação e Termo de

Compromisso de Estágio, as partes assinam em 3 (três) vias de igual teor.

                                                                           Porto Velho, ____ de _______ de 2018.

___________________________________

Coordenador de Estágio

___________________________________

Supervisor de Estágio na empresa
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Plano de Atividades do Estágio

Supervisionado

30
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
CURSO DE JORNALISMO

PLANO DE ATIVIDADES

1 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE DO
ESTÁGIO:

Empresa/Instituição:
Supervisor do Estágio:
Telefone de Contato:
E-mail:
Data do Início do Estágio:
Data do Término do Estágio:
Total de Horas Realizadas:

2 –DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO:

Nome do Estagiário:
Matrícula:
Endereço Completo do Estagiário:
Telefone de Contato:
E-mail:

3 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DE ESTÁGIO:

Nome:
Unidade Acadêmica:
Endereço:
Telefone de Contato:
E-mail:

Porto Velho,_____de________de_______.

Supervisor 

Coordenador de Estágio
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Estagiário
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Ficha de Avaliação do Estagiário pelo Supervisor de Estágio

ANEXO 6 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
CURSO DE JORNALISMO

FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

(Preenchimento sob responsabilidade do Supervisor do Estágio)

1 – DADOS DO ESTAGIÁRIO

Nome:
Curso:
Semestre:

2 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONCEDENTE DO ESTÁGIO

Nome:
Razão Social:
CNPJ:
Esfera de Atuação: Pública ( ) Privada ( )
Endereço:
Telefone:
Cidade:
Estado:
Supervisor do Estágio:
Email:
Setor onde realizou o Estágio:
Período de Estágio:
Carga Horária Diária:

Obs: Favor encaminhar esta avaliação diretamente ao Coordenador de Estágio, pessoalmente
ou via correio em envelope lacrado para o endereço abaixo:

Coordenação de Estágio da Universidade Federal de Rondônia
Curso de Jornalismo
Campus, BR 364, Km 9,5, Porto Velho-RO
CEP: 76801-059
Fone: (69) 2182-2100
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
CURSO DE JORNALISMO

AVALIAÇÃO

Critérios de Avaliação Ótim
o

Bo
m

Regula
r

Insuficient
e

1 Assimilação dos conhecimentos (apresenta
informações novas, utilizando-as na
execução das tarefas)

2 Disciplina e responsabilidade (observação
de horários, comunicação de ocorrências,
acesso às dependências, atendimento às
regras técnicas)

3 Interesse pelas atividades (envolvimento na
solução de problemas, busca de alternativas
e conhecimentos para execução de
atividades/disposição e esforço para
aprender).

4 Iniciativa e auto-determinação (propôs e/ou
apresenta ações independentemente de
solicitações).

5 Relacionamento interpessoal (facilidade de 
relacionamento/comunicação com os 
demais componentes da equipe).

6 Q ua l i dade das t a r e f a s ( ap re s en t a
organização, clareza e precisão no
desenvolvimento das atividades conforme
padrões estabelecidos).

7 Cooperação (pré-disposição para colaborar 
com outras pessoas na realização de 
atividades).

8 Persistência (demonstra empenho para 
superar dificuldades).

9 Dinamismo (Demonstra agilidade frente a 
situações apresentadas).

10 Adaptabilidade (capacidade de adequar
comportamento/conduta a circunstâncias
diversas novas ou em mudanças).

11 Assiduidade e Pontualidade.
12 Engenhosidade (Capacidade de sugerir, 

projetar e executar modificações).
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Considerações Finais: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Nota: (atribuir valor de 0 a 100): 

Porto Velho, ____, de___________de _________

Supervisor do Estágio (assinatura e carimbo)

Regulamento Regulamentos do curso de Jornalismo da UNIR (0058627)         SEI 999119619.000003/2018-27 / pg. 60



Declaração de Cumprimento de Estágio Supervisionado — Supervisor

ANEXO 7 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
CURSO DE JORNALISMO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

SUPERVISOR

Eu,______________________________________________________, ocupando o cargo

d e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n a e m p r e s a ,

_______________________________________DECLARO, para fins de direito, que o(a)

acadêmico(a)__________________________________________________, regularmente

matriculado(a) no curso de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) realizou

E s t á g i o S u p e r v i s i o n a d o n a

empresa_________________________________,CNPJ______________________ ,cidade

de___________________ , em um total de ___________horas, sob minha supervisão.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Porto Velho,____de__________de______

.

Assinatura do Supervisor de Estágio
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Avaliação Individual do Estágio Supervisionado

ANEXO 8 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
CURSO DE JORNALISMO

AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Aluno(a):

Data de entrega: ________/_______/_________

Itens Avaliados Nota
Relatório
Nota do Supervisor
Nota final ( NF )
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