horária do curso está totalizada em 3.035 (três mil e trinta e cinco) horas, distribuídas
em blocos de atividades e/ou componentes curriculares do projeto (Básico Comum,
Básico Específico de Estágio, Básico Específico de TCC, Básico Específico do
Curso, Complementar - AACC, Complementar - Eletivos e Livres, Livres). O PPC do
curso de Jornalismo incentiva a flexibilização curricular e a interdisciplinaridade
visando que o aluno possa integrar atividades que contribuam para o ensinoaprendizagem e uma visão holística do discente na sua formação que se integre às
especificidades do curso.
Em relação às Atividades Complementares (AC) do curso consideram o Art.
13 das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Jornalismo
em que “as atividades complementares são componentes curriculares não
obrigatórios que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades,
conhecimentos e competências do aluno, dentre elas as adquiridas fora do ambiente
de ensino”. No curso de Jornalismo da UEPB, com base em parâmetro determinado
pelas Diretrizes Curriculares, o estudante deve integralizar 200 horas por meio de
atividades complementares (AACC).
AACC são atividades complementares que possibilitam ao discente ampliar
sua formação enquanto jornalista, aproximando-o dos campos prático, acadêmico
cultural, sendo, portanto, divididas em:
a) Atividades de Pesquisa cadastrada formalmente nos Programas
PIBIC/PIVIC (até 60h por semestre, podendo dispensar até 120h);
b) Atividades de Extensão cadastrada formalmente no Programa Probex (até
60h por semestre, podendo dispensar até 120h);
c) Atividades de Monitoria (até 30h por semestre, para aprovação em Editais
Institucionais, podendo dispensar até 60h);
d) Participação em Congressos, Seminários, palestras e demais atividades
científicas da área do jornalismo e interdisciplinares, sendo: participação como
ouvinte, 15h por evento; apresentação de trabalho, 20h; apresentação de trabalho
em co-autoria, 15h; participação em minicursos e oficinas, 10h por participação;
e) Participação em festivais do audiovisual, sendo: participação como ouvinte
15h, participação com inscrição de produto midiático aceito pela comissão
organizadora 30h; Estágio Curricular Eletivo (60h por semestre de estágio realizado,
podendo dispensar até 120h);
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g) Atividades Didáticas, desde que a disciplina tenha sido cursada em
Instituição de Ensino Superior e ainda não tenha sido aproveitada pelo aluno, além
de agregar conteúdo específico à formação do futuro jornalista (até 60h).
h) Participação como Representante Estudantil no Colegiado de Curso, com
comprovação de participação nas reuniões, 15h por semestre letivo;
i) Visita técnica supervisionada por docentes do curso e comprovada mediante
relatório de visita, 10h por visita;
j) Organização e ou coordenação de eventos acadêmicos, 15h;
k) Participação em projetos/competições de relevância acadêmica (Desafio,
gincanas, simulações empresariais, jornadas acadêmicas, concursos etc.), 15h;
l) Premiação em concurso/competição relacionado com os objetivos do curso,
30h;
m) Prestação de serviços voluntários na área do curso, através do
Departamento ou entidade beneficente, humanitária ou filantrópica, legalmente
instituída, com a anuência da coordenação e devidamente comprovada; 15h por
semestre letivo
A especificação das atividades complementares consta no Art. 13, em seu §
5º, das Diretrizes Curriculares:
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.
Ainda conforme a recomendação do MEC, a avaliação dessas atividades será
estabelecida pela própria instituição de ensino, que respeitará as particularidades e
especificidades do curso de Jornalismo, além de criar um sistema de créditos,
pontos ou computação de horas que irão compor a integralização do total da carga
horária estipulada para o curso.
A organização do currículo do curso está estruturada a partir de seis eixos de
formação recomendados pelas Diretrizes Nacionais para Cursos de Graduação em
Jornalismo, de modo a contemplar as dimensões formativas para o discente. Em
cada eixo um conjunto de componentes curriculares são
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