
PLANO DE ENSINO  

PERÍODO EMERGENCIAL REMOTO – PER – 31/08/2020 A 15/12/2020 

 
1. DISCIPLINA:  COM 486 – ATIVIDADES COMPLEMENTARES – 120 HORAS PRÁTICAS– 0 

CRÉDITOS 

 
2. PROFESSORA:  KÁTIA FRAGA (katiafraga@ufv.br)  
 
3. PRÉ-REQUISITOS (PRÉ OU CO-REQUISITOS) 

Ter cursado 990 horas de disciplinas obrigatórias. 
 

4. EMENTA 
Aproveitamento de experiências pré-profissional que apresentem relação com os conteúdos 
ministrados realizadas ao longo do Curso, dando oportunidade aos alunos de vivenciar 
problemas e conhecimentos adquiridos nas disciplinas, ampliando, assim, sua formação 
profissional em uma ou mais áreas de trabalho.  

 
 

5. OBJETIVOS DA DISCIPLINA: 
O objetivo das atividades complementares é dar flexibilidade ao currículo e permitir que o 
estudante desenvolva ações motivadas por interesse particular, que impactem positivamente 
sua formação acadêmica e profissional. As atividades complementares possibilitam o 
reconhecimento de habilidades, conhecimentos e competências do estudante adquiridas em 
atividades acadêmicas e profissionalizantes realizadas fora do ambiente tradicional de 
ensino.  
 
A matricula nesta disciplina está condicionada às normas estabelecidas pela Comissão 
Coordenadora do Curso de Comunicação Social - Jornalismo. Esta disciplina visa possibilitar 
ao estudante uma experiência pré-profissional, colocando-o em contato com a realidade em 
que poderá vir a atuar, dando-lhe oportunidade de confrontar os conhecimentos teóricos 
adquiridos em atividades de estágio desenvolvidas mediante convênios. 
 

 
 

6. DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE E OUTRAS INFORMAÇÕES REVELANTES: 
 
A Comissão Coordenadora do curso de Comunicação Social – Jornalismo deliberou pela 
adoção da carga horária obrigatória de 120 horas de atividades complementares.  
 
A contabilização das atividades em diferentes áreas é baseada nas normas da disciplina, 
conforme tabela de equivalência com a descrição dos grupos de atividades complementares. 
Essas e outras informações devem ser conferidas no documento que define as normas da 
disciplina COM 486 intitulado “NORMAS PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES”, 
disponível no site do DCM (http://www.com.ufv.br/) em “documentos”. 
 
 
 Todo(a) estudante matriculado na disciplina deve ler atentamente as normas das 

atividades complementares; 
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 Este plano de ensino está sujeito a alterações, a serem acordadas previamente entre 
professores orientadores e alunos; 
 

 Em função da pandemia, uma comissão foi formada no DCM para analisar as NORMAS 
PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES. Todas as decisões serão comunicadas aos 
estudantes matriculados na disciplina.  

 


