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DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E EDITORAÇÃO 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES AACs DOS CURSOS DE 

JORNALISMO E EDITORAÇÃO 

 

Art 1°. Este regulamento normatiza as atividades complementares como 

componentes curriculares para os cursos de Jornalismo e Editoração da 

Escola de Comunicações e Artes da USP. 

Art. 2°. As atividades complementares têm a finalidade de enriquecer o 

processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da 

formação social e profissional. O que caracteriza este conjunto de atividades 

é a flexibilidade de carga horária semanal, com controle do tempo total de 

dedicação do estudante durante o semestre ou ano letivo, de acordo com o 

Parecer do CNE/CES n° 492/2001. 

Parágrafo único: Constituem atividades complementares: participação em 

eventos internos e externos à instituição de educação superior„ tais como 

semanas acadêmicas, congressos, seminários, palestras, conferências, 

atividades culturais; integralização de cursos de extensão e/ou atualização 

acadêmica e profissional; atividades de iniciação científica, de extensão, assim 

como de monitoria. 

Art 3°. As atividades complementares deverão ser realizadas pelo discente a 

partir do segundo semestre do curso e integralizadas até um semestre antes 

da realização do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Art. 4°. As atividades complementares correspondem a 04 (quatro) créditos 

obrigatórios na grade curricular do discente. 
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Art. 5°. Os créditos referentes ao artigo anterior serão computados de acordo 

com a seguinte tabela: 

 Atividade Créditos 

1. 
Projeto de Iniciação Científica, com ou sem bolsa, sob orientação de 

professor da universidade, por dois semestres 
03 

2. Apresentação no SICUSP (Simpósio de Iniciação Científica da USP) 01 

3. 
Projeto de extensão de programas institucionais da universidade por dois 

semestres 
03 

4. 
Apresentação de projeto de extensão em congressos ou simpósios da 

USF' 
01 

5. Participação em projeto de monitoria por um semestre 02 

6. Participação na empresa Junior 02 

7. Participação no Projeto Redigir por um semestre 02 

8. 
Participação em semanas de estudo e eventos acadêmicos promovidos 

pelo departamento 

01 para 

cada 8 

horas 

09. 
Participação em semanas de estudo e eventos acadêmicos promovidos 

pelo departamento. 

01 para 

cada 8 

horas 

10. Participação em cursos de extensão internos da USP. 02 

11. 
Participação em cursos de extensão internos à USP (1 crédito para cada 8 

horas). 
02 

 

Art. 6º - O aluno terá que integralizar os quatro créditos em diferentes de que 

trata a tabela do art. 5º.  

Art. 7º. A participação em atividades complementares que excedam a carga 

prevista neste regulamento não computarão mais créditos que o limite de 04 

(quatro).  

Art. 8º. Para cômputo dos créditos das atividades complementares, o discente 

deverá apresentar requerimento único de cômputo dos quatro créditos em 
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atividades complementares em formulário próprio, anexado dos certificados de 

comprovação de todas as atividades junto à COC-CJE.  

Art. 9º. - A COC-CJE indicará um parecerista para que o mesmo emita parecer 

de análise do relatório e do requerimento do discente.  

Art. 10º – Aprovado o parecer em reunião da CoC-CJE, os créditos serão 

computados no currículo do discente.  

Art. 11º- Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho do Departamento. 


