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MANUAL ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE JORNALISMO

1. APRESENTAÇÃO
Atividades Complementares – AC - são aquelas desenvolvidas pelos alunos
como complementação de sua formação acadêmica. São consideradas componentes
curriculares obrigatórios e imprescindíveis para o desenvolvimento acadêmico e
profissional. As Atividades Complementares são um diferencial para a formação, pois
ajudam o estudante a ter maior interação com o mundo do trabalho, maior contato com
a realidade social, econômica e cultural e maior envolvimento com iniciação científica,
extensão e ensino.
Este Manual de Atividades Complementares contém informações gerais sobre os
procedimentos relativos à realização, comprovação e registro das atividades. Aqui estão
relacionadas as principais informações para orientar o aluno no desenvolvimento das
atividades, sendo de fundamental importância a sua leitura e entendimento.

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
No Centro Universitário Newton Paiva, as Atividades Complementares dos cursos
de graduação são pautadas conforme as Diretrizes Curriculares de cada curso e
têm por finalidade o enriquecimento do processo ensino-aprendizagem, ampliando
o conhecimento acadêmico e profissional de forma diferenciada. Sua realização está
prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. São seus principais objetivos:
•
•
•
•
•

Promover valores éticos, sociais e democráticos;
Incentivar a realização de ações de Responsabilidade Social e Ambiental;
Ampliar a integração curricular com incentivo às atividades que relacionem
teoria e prática;
Diversificar as relações com o mercado de atuação profissional;
Fortalecer e despertar iniciativas de gestão e empreendedorismo.

Essas atividades complementam o currículo formal e se adaptam aos interesses
individuais dos alunos, articulando de forma muito interessante a teoria e a prática
profissional. Elas são obrigatórias para a graduação e devem ser realizadas paralelamente
às demais atividades acadêmicas. Cada aluno pode, de acordo com o seu interesse,
escolher as atividades para a integralização do seu curso de graduação.
As Atividades Complementares deverão ser realizadas pelos alunos, a partir do
início do curso, e estão organizadas em três grupos - Ensino, Pesquisa e Extensão -,
distribuídas conforme o quadro a seguir:
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QUADRO 1: GRUPOS DE ATIVIDADES
GRUPO

ENSINO

ATIVIDADES
Disciplina isolada cursada em outra Instituição – Única AC que
pode ser desenvolvida antes do ingresso do aluno em seu curso
de graduação.
Disciplinas oferecidas pela Newton Paiva e não pertencentes,
nem equivalentes ao currículo do aluno.
Monitoria

PESQUISA

Iniciação Científica
Trabalhos Publicados
Participação em Projetos de Extensão

EXTENSÃO

Atividade profissional vinculada ao curso – Estágio/emprego
Participação em seminários, palestras, congressos, conferências,
encontros de atualização e similares, entre outros.

3. NORMAS GERAIS E CARGA HORÁRIA DAS AC
A realização das atividades complementares dependerá exclusivamente da
iniciativa e da dinamicidade de cada aluno, que deve buscar aquelas atividades que
mais lhe interessam, dentro das orientações estabelecidas no Projeto Pedagógico dos
cursos de graduação.
As Atividades Complementares realizadas devem possuir correlação com o curso
em que o aluno está matriculado e possuírem vigência no período de realização do curso.
Todas as AC devem ser realizadas pelo aluno durante seu período de matrícula
regular no seu curso de graduação, exceto as disciplinas isoladas, que podem ser
realizadas antes de seu ingresso no curso.
O aluno que não comprovar o cumprimento da carga horária total de AC até o
último semestre de curso não poderá conclui-lo, perdendo o direito ao certificado de
conclusão de curso e à colação de grau até que comprove o cumprimento da carga
horária total de AC.
É dever do aluno reunir os comprovantes das atividades realizadas, tais como
declarações, certificados, contratos e relatórios conforme especificado no Quadro 2.
Nas datas previstas no Calendário Acadêmico, o aluno deve apresentar os
documentos exigidos na Central de Atendimento ao Aluno, acompanhados de uma
fotocópia que, após ser conferida com o documento original, será encaminhada ao
Coordenador das Atividades Complementares do Curso do aluno.
Cada tipo de atividade possui uma carga horária correspondente e um limite máximo
para crédito, conforme o quadro abaixo. Horas que ultrapassarem este limite não serão
computadas, mesmo que a atividade seja autorizada.
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QUADRO 2: ATIVIDADES
CURSO: Jornalismo
CARGA HORÁRIA TOTAL DE AC: 120 horas

ATIVIDADES
DE ENSINO

DESCRIÇÃO

DOCUMENTOS
PARA COMPROVAÇÃO

CARGA HORÁRIA
CORRESPONDENTE

CARGA
HORÁRIA
MÁXIMA

Monitoria
(remunerada
ou voluntária)

Participação em monitoria,
aprovada pelo Colegiado
do curso.

Comprovante de
participação e relatório
elaborado pelo aluno e
assinado pelo professor.

60 horas a cada
semestre de
monitoria

80 horas

Disciplina
Eletiva

Ofertada pela Newton e não
pertencente ou equivalente
ao currículo do aluno.

Histórico escolar
contendo carga horária
da disciplina e aprovação
do aluno.

Carga horária
constante no
histórico

Sem limite

Disciplina
Isolada

Cursada em outra
Instituição e não
pertencente ou equivalente
ao currículo do aluno.

Histórico escolar contendo
carga horária da disciplina
e aprovação do aluno.

Carga horária
constante no
histórico

Sem limite

ATIVIDADES DE
PESQUISA

DESCRIÇÃO

DOCUMENTOS PARA
COMPROVAÇÃO

CARGA HORÁRIA
CORRESPONDENTE

CARGA
HORÁRIA
MÁXIMA

Iniciação
Científica
(com ou sem
bolsa)

Participação nas atividades
de pesquisa em projetos de
Iniciação Científica

Comprovante de participação
emitido pela Instituição
responsável pelo projeto
e relatório elaborado pelo
aluno.

60 horas a cada
semestre de
participação

80 horas

40 horas a cada
semestre de
participação

80 horas

40 horas por evento

80 horas

Grupo de
Estudos

Participação
em eventos
científicos
como
apresentador,
autor ou
coautor

Apresentação de relatório
Participação em Grupos
pelo aluno das atividades
de Estudos do Centro
realizadas e declaração de
Universitário Newton Paiva. participação assinada pelo
professor responsável.
Participação em eventos
científicos como
Congresso, Seminário,
Simpósio, Jornada,
Conferência, Palestra e
outros.

Carta-convite emitida
pelo organizador do
evento, Certificado de
apresentação oral ou
comprovante de aceite e
publicação do trabalho.
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Participação
em eventos
científicos
como
organizador

Participação da equipe
de organização de
eventos científicos como
Congresso, Seminário,
Simpósio, Jornada,
Conferência, Palestra e
outros.

Comprovação da
participação como
membro da Comissão
Organizadora (programa
oficial, certificado ou
outros documentos
pertinentes).

40 horas por evento

80 horas

Participação
em eventos
científicos
como ouvinte

Participação em eventos
científicos como
Congresso, Seminário,
Simpósio, Jornada,
Conferência, Palestra e
outros.

Certificado de participação
no evento e relatório do
aluno.

Carga horária
constante no
certificado

80 horas

Publicações
em periódicos
científicos,
como autor e/
ou coautor

Publicações de artigos,
papers e outros trabalhos
científicos em periódicos
classificados no Sistema
Qualis.

Aceite do trabalho e cópia
ou URL da publicação.

60 horas

80 horas

Autoria,
coautoria ou
organização
de livros

Publicação de livros com
o devido registro no ISSN,
tanto em formato impresso
quanto eletrônico.

Cópia ou URL da
publicação.

80 horas

80 horas

Autoria ou
coautoria de
capítulos de
livros

Publicação de capítulos
em livros com o devido
registro no ISSN, tanto em
formato impresso quanto
eletrônico.

Cópia ou URL da
publicação.

40 horas

80 horas

Sessão
Pública de
dissertação de
Mestrado ou
Doutorado

Participação como ouvinte
de sessões públicas de
defesa de dissertação
de Mestrado ou tese de
Doutorado na Instituição
ou em outras IES.

Comprovante de
participação emitido pela
Instituição e relatório
elaborado pelo aluno.

10 horas

60 horas

ATIVIDADES DE
EXTENSÃO

Estágio não
obrigatório/
curricular
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DESCRIÇÃO

DOCUMENTOS PARA
COMPROVAÇÃO

CARGA HORÁRIA

CARGA
HORÁRIA
MÁXIMA

Estágio com afinidades na área de
conhecimento do referido curso.

Cópia do contrato de
estágio ou da Carteira
de Trabalho e relatório
do estágio

60 horas por
semestre /
80 horas por
semestre nas
agências da
Newton

100
horas
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Atividade profissional com
afinidades na área de
conhecimento do referido curso.

Cópia do contrato
de trabalho ou da
Carteira de Trabalho e
relatório das atividades
desempenhadas

80 horas por
semestre

100
horas

Projeto de extensão
(com ou sem bolsa)

Um semestre de participação em
projeto de extensão com dedicação
semanal de 10h a 20h.

Comprovante de
participação assinado
pelo professor
responsável e relatório
da atividade elaborado
pelo aluno.

60 horas a cada
semestre

100
horas

Representação
Estudantil junto ao
Colegiado do Curso

Participação como representante
estudantil no Colegiado do Curso.

Apresentação
de documento
comprobatório assinado
pela coordenação do
curso.

40 horas a cada
semestre

80 horas

Representação
Estudantil junto ao
DCE ou DA

Participação anual como membro
de diretoria de entidade de
representação político – estudantil.

Apresentação
de documento
comprobatório assinado
pelo responsável.

40 horas a cada
semestre

80 horas

Representação de
Liderança e Viceliderança de turma

Participação no curso como Líder
e/ou Vice-líder de turma.

Apresentação
de documento
comprobatório assinado
pela coordenação do
curso.

40 horas a cada
semestre

80 horas

Visitas técnicas

Participação em visitas técnicas
relacionadas à sua área de
conhecimento – exceto aquelas
realizadas no âmbito das
disciplinas regulares do curso.

Relatório validado e
aprovado pelo professor
responsável

10 horas

60 horas

Atividades
Artístico-culturais
e esportivas e
produções técnicocientíficas

Participação em grupos de artes,
tais como teatro, dança, coral,
poesia, música, produção e
elaboração de vídeos, softwares,
exposições e programas
multimídia.

Relatório validado e
aprovado pelo professor
responsável.

40 horas a cada
semestre

80 horas

Participação em intercâmbios de
estudos.

Relatório validado
e aprovado por um
professor responsável.

60 horas a cada
semestre

100
horas

Participação e aprovação em
cursos de aperfeiçoamento
oferecidos por instituições
registradas.

Certificado de
participação que
comprove a aprovação
do aluno

50% da carga
horária do curso

80 horas

Atividade
profissional ligada
à área de formação
do aluno

Intercâmbio
de estudos internacionais,
nacionais ou
regionais
Cursos de
aperfeiçoamento
– presenciais ou a
distância
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Cursos de Língua
Estrangeira

Participação e aprovação em
cursos de idiomas oferecidos por
instituições registradas.

Certificado de
participação que
comprove a aprovação
do aluno

40 horas por
semestre

80 horas

Cursos de
Extensão e/ou
minicursos, oficinas
– presenciais ou a
distância

Participação em cursos de
Extensão e/ou minicursos,
oficinas presenciais e/ou
virtuais relacionadas à área de
conhecimento.

Certificado de
participação

50% da carga
horária do curso

60 horas

Ações
voluntárias de
Responsabilidade
Social,
desenvolvidas junto
às Organizações
Privadas, Públicas
ou 3º Setor.

Participação em atividades
voluntárias de Responsabilidade
Social que promovam a Cidadania,
Relações Etno-raciais e a
Educação Ambiental.

Comprovante de
participação assinado
pelos responsáveis e
relatório da atividade
elaborada pelo aluno.

20 horas por
ação

80 horas

Doação de Sangue

Doação de Sangue

Comprovante
de doação

10 horas por
doação

40 horas

Outras atividades
de Extensão – ½
semestre

Quaisquer atividades, não previstas
neste quadro, realizadas em
caráter contínuo, relacionadas à
área, às quais o aluno tenha se
dedicado pelo período mínimo de
3 meses e com jornada mínima
de 20 horas semanais. Estas
atividades devem ser reconhecidas
pelo Colegiado do Curso mediante
documento comprobatório.

Comprovante de
participação assinado
pelos responsáveis e
relatório da atividade
elaborado pelo aluno.

30 horas por
trimestre

80 horas

Outras atividades
de Extensão – 1
semestre

Quaisquer atividades, não previstas
neste quadro, realizadas em
caráter contínuo, relacionadas à
área, às quais o aluno tenha se
dedicado pelo período mínimo de
6 meses e com jornada mínima
de 20 horas semanais. Estas
atividades devem ser reconhecidas
pelo Colegiado do Curso mediante
documento comprobatório.

Comprovante de
participação assinado
pelos responsáveis e
relatório da atividade
elaborado pelo aluno.

60 horas por
semestre

80 horas

Outras atividades
de extensão esporádicas

Quaisquer atividades artísticas
e culturais, tais como visitas a
museus, exposições, espetáculos
artísticos e outros a serem
avaliados pelo Coordenador de
Atividades Complementares.

Comprovante de
participação assinado
pelos responsáveis e
relatório da atividade
elaborado pelo aluno.

2 horas por
atividade

40 horas
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