COM 487
ESTÁGIO SUPERVISIONADO
PHT 2021/2
22/11/2021 a 02/04/2022
Comissão de Estágio Supervisionado - DCM

Por que oferecer a disciplina
COM durante o PHT?
• Porque há a situação de estudantes que já realizaram o acompanhamento do

estágio junto à Comissão de Estágio Supervisionado do DCM (completaram
210h) e podem requisitar a aprovação na disciplina, tendo cumprido seus prérequisitos.
• Porque alguns estudantes realizaram estágio (completaram 210h), no período

de pandemia, atendendo às normas sanitárias e recomendações do DCM, mas
ainda não obtiveram acompanhamento/ avaliação da Comissão de Estágio
Supervisionado do DCM e devem cumprir este pré-requisito.
• Porque alguns estudantes estão realizando estágio e irão alcançar 210h

durante este período letivo (PHT).

Estágio obrigatório no DCM
• Atendimento à Lei de Estágio (11788/08), Diretrizes Curriculares

Nacionais para o Curso de Jornalismo (Res.1 de 1/9/2013, do MEC)
e Projeto Pedagógico;
• Pelo menos 210 horas (cada mês subsequente pode se converter em 5h para atividades
complementares);

• Cursar a partir do 5º período;
• Ter correlação com a área;
• Acompanhamento da Comissão de Estágio Supervisionado do DCM.

Cronograma - PHT
• 22/11/21 – Início do PHT;
• 16/12/21 – Reunião inicial e início do envio da documentação ao
•
•
•
•

ambiente do PVANet;
20/12/21 a 23/01/2022 – Recesso de Natal e Férias do servidor
Mateus Lima da Silva
24/01/2021 – Retorno do recesso e início das reuniões com
estudantes;
18/03/2021 – Desejável finalização dos conceitos, com todos os
documentos entregues;
02/04/2022 – Fim do PHT.

Documentação/cronograma
Documento

Qual o modelo?

Data de entrega

Quem deve entregar?

Contrato, termo de
compromisso ou
certificado

Preferencialmente o termo de
compromisso do SEST.

Até 23/01/2022

Todos, pelo PVANet – exceto
quem já tiver entregue via email ou presencialmente

Relatório 1

PVANet – Sala de Aula

Até 28/02/2022

Idem

Relatório 2

PVANet – Sala de Aula

Até 18/03/2022

Idem

Produções

Arquivo Word, ou PFD, contendo
textos, imagens ou links de pelo
menos dez produções
Encontros online (COM487 ainda é
disciplina remota)

Até 18/03/2022

Idem

A partir de 24/01/2022,
preferencialmente no
horário da aula

Todos, exceto quem já
realizou os encontros em
outro período.

Reuniões

O que o/a estudante deve fazer já?
• Envio do termo de compromisso de estágio ao PVANet;
• Envio do Relatório 1 ao PVANET;
• Arquivar as produções e separar aquelas que pretende apresentar para a disciplina.

SEST/UFV
• Está fazendo o registro de estágios ou prorrogações durante a pandemia, se estiverem
•
•
•
•

•

de acordo com normas da UFV e da cidade.
Os processos devem ser encaminhados em PDF para o e-mail do SEST, com as
assinaturas.
Após análise do SEST, os processos serão encaminhados à PEC para assinatura
final. A PEC irá dar andamento apenas a processos encaminhados pelo SEST.
Todos os documentos do processo devem estar em apenas um único arquivo PDF.
Após o retorno à normalidade das atividades na UFV o SEST solicitará a assinatura
física dos documentos
O termo de compromisso de estágio interno e externo atualizado está no site.
www.estagio.ufv.br.

Dúvidas?

* Disponível também no PVANet e www.com.ufv.br – Documentos – Sobre normas para o Estágio Supervisionado

Marcação de reuniões
• E-mail geral para os estudantes em 24/01/2022 para marcar
• Quatro reuniões virtuais até março, podendo ser coletivos (até 3

estudantes simultaneamente, se houver acordo da turma).

* Disponível também no PVANet e www.com.ufv.br – Documentos – Sobre normas para o Estágio Supervisionado

Contatos
DCM

SEST/UFV

estagio.jornalismo@ufv.br

estagio@ufv.br
www.sest.ufv.br

(e-mail criado especificamente para
questões de estágio e compartilhado
pela CES/DCM)

mateus.silva@ufv.br
katiafraga@ufv.br

* Disponível também no PVANet e www.com.ufv.br – Documentos – Sobre normas para o Estágio Supervisionado

Muito obrigado!
Boas festas a todas e todos
e um ótimo PHT!
E continuem se cuidando!

