
Metodologia da disciplina COM 487 durante o Período Emergencial Remoto 

Considerando a excepcionalidade decorrente da pandemia de Covid-19, a disciplina COM 487 

será ofertada durante o Período Emergencial Remoto (PER) com adaptações.  

Toda a metodologia será apresentada durante o primeiro encontro da disciplina, no dia 

03/09, às 14h. 

Cabe destacar, primeiramente, que o Colegiado do Departamento de Comunicação Social 

(DCM) estabeleceu a necessidade de adequação do estágio exercido durante a pandemia do 

novo coronavírus. Assim, para que as horas de estágio exercidas neste momento sejam 

contabilizadas como atividades curriculares, é necessário que o estudante comprove que as 

atividades estão sendo realizadas no formato remoto. Essa observação é válida àqueles que 

fazem estágio atualmente. 

 

Metodologia 

Para a conclusão da disciplina, são requisitados os seguintes itens:  

1. Apresentação de documento(s) comprobatório(s) 

 

1.1. Pelo menos um dos seguintes documentos devem ser apresentados: Termo de 

Compromisso de estágio emitido pelo Serviço de Estágio da UFV (SEST) ou cópia do 

contrato de estágio emitido pela instituição contratante ou certificado de conclusão 

emitido pela instituição. 

1.2. Para os estágios em andamento de julho em diante, também será solicitado o 

documento “Adequações em estágios devido à pandemia de Covid-19”. 

1.3. Esses documentos deverão ser enviados para o PVANet até 29/9/2020. 

 

2. Produções 

2.1. Dez produções realizadas durante o decorrer do estágio, distribuídas do seu início ao 

seu final. Servem links de vídeos, áudios, textos (notícias, reportagens, roteiros), 

imagens, artes e diagramações, bem como arquivos anexados. 

2.2. A totalidade desses documentos deve ser enviada via PVANet até 27/11/2020. 

 

 

3. Encontros virtuais individuais 

Serão realizados, além do primeiro encontro geral (em 3/9/2020, às 14h), outros dois 

encontros, a serem agendados nos meses de outubro e novembro, entre o estudante e o 

jornalista Mateus Lima. Esses encontros tratarão do andamento do estágio e serão gravados. 

 



Com base nos encontros, arquivos enviados e documentos comprobatórios de realização do 

estágio, a Comissão de Estágio Supervisionado elaborará um relatório final, constando as horas 

de estágio realizadas para fins da disciplina COM487 e o excedente de horas que poderá ser 

apresentado como atividades complementares (COM486). Estes relatórios serão repassados à 

coordenação da disciplina até 11/12/2020.  

Todos os documentos (relatórios e carta de adequação da instituição) serão disponibilizados 

no PVANet. 

Em caso de falha de sistemas, podem ser conectados o jornalista do DCM, Mateus Lima 

(mateus.silva@ufv.br); ou a coordenadora da disciplina, profª Kátia Fraga (katiafraga@ufv.br).  

Este plano de ensino está sujeito a alterações, a serem acordadas previamente entre 

professores orientadores e alunos. 
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