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O Manual ora apresentado visa orientar os alunos do Curso de Jornalismo da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) no que se refere à realização da Atividade Curricular obrigatória 

denominada Estágio Supervisionado em Jornalismo, com carga horária mínima de 96 

horas.  

 

Justificativa  

O Estágio Supervisionado é uma atividade obrigatória do Curso de Jornalismo da UFC, em 

acordo com o que orientam as Diretrizes Curriculares estabelecidas pelo Ministério da 

Educação (MEC), na Resolução nº 01/2013. Sua obrigatoriedade se justifica pela visão de 

que a experiência prática do aluno no mercado, sob supervisão acadêmica, é fundamental 

para sua completa formação como jornalista, em suas diversas áreas de atuação.  

A atividade permite que o discente vivencie o cotidiano das práticas profissionais nos 

setores de produção, redação e edição jornalísticas, seja em ambientes noticiosos, em 

assessorias de imprensa ou ainda em atividades comunicacionais voltadas ao chamado 

terceiro setor.  

 

Objetivos  

Contribuir para a formação profissional do aluno e iniciar sua inserção no mercado de 

trabalho.  

 

 



Avaliação  

A avaliação é feita ao final do semestre, considerando, dentre outros aspectos, a 

comprovação do cumprimento da carga horária mínima estabelecida para a realização do 

estágio obrigatório em atividade estritamente jornalística (96h), sob a supervisão de um 

jornalista com registro profissional válido.  

Para tanto, o discente deve apresentar, no período determinado pela Coordenação do 

Curso, os documentos comprobatórios abaixo relacionados, que serão verificados para, 

assim, ser possível avaliar seu desempenho ao longo do Estágio.  

Sobre o funcionamento da atividade  

1. O Estágio é escolhido pelo aluno, que procura uma instituição ou empresa, privada ou 

pública, e se candidata para ocupar um posto nas mais variadas áreas do Jornalismo 

(impresso, rádio, TV, internet, assessoria de imprensa, organizações não-governamentais 

etc.). É fundamental que a atividade a ser desenvolvida tenha como finalidade a produção 

jornalística, e que haja a supervisão de um jornalista profissional devidamente registrado 

junto ao Ministério do Trabalho (Mtb).  

2. A empresa onde o estágio será realizado deve ser conveniada com a UFC. Para tanto, 

é necessário que o aluno busque informações junto à Agência de Estágios da universidade 

(http://www.estagios.ufc.br/), localizada no prédio da Reitoria (Campus do Benfica), para 

formalizar o contrato de estágio. Caso não haja o convênio, é possível efetivá-lo, de acordo 

com as instruções contidas no link http://migre.me/kZPPy.  

3. O professor responsável pelo Estágio Supervisionado em Jornalismo organizará uma 

reunião a fim de apresentar as instruções acerca do funcionamento do Estágio 

Supervisionado.  

3. A documentação a ser entregue ao final do semestre consiste de:  

3.1. Relatório circunstanciado de atividades, no qual o discente descreve seu 

cotidiano profissional no Estágio, tarefas desempenhadas e aprendizados 

diversos (mínimo de duas páginas).  

3.2. Cópia de peças, textos e demais produtos elaborados ou desenvolvidos ao 

longo do Estágio (as 5 peças que considerar mais importantes).  



3.3. Entrega do Termo de Realização do Estágio Supervisionado em Jornalismo, 

preenchido e assinado pelo profissional que supervisionou o aluno (modelo em 

anexo, ao final deste manual).  

 

4. A eventual realização de estágio em períodos anteriores poderá ser aproveitada a critério 

do professor responsável pela Atividade apenas quando realizado até 1 (um) ano antes do 

semestre letivo no qual o aluno se matricula no Estágio. Ter realizado o Estágio em período 

anterior NÃO exime o aluno de comprovar a realização das atividades em questão através 

da entrega da documentação regularmente exigida.  

5. Não serão aceitos documentos entregues fora do período determinado pela 

Coordenação.  

6. Os casos omissos ou não previstos no presente Manual serão resolvidos pela 

Coordenação do Curso de Jornalismo.  

 

Fortaleza, 5 de março de 2015.  

 

Cronograma do Estágio Supervisionado em Jornalismo  

11 de março Reunião com alunos que pretendem cursar o Estágio 
Supervisionado, às 17h, no CH2 
 

8 a 12 de junho Entrega da documentação completa, em uma pasta, na 
Coordenação do Curso de Jornalismo 
 

17 de junho Divulgação do resultado final do Estágio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM JORNALISMO 
 

Nome da Empresa: 
CNPJ: 
Endereço: 
Telefone: 
Supervisor de Estágio: 
Cargo Função: 
 

Nome do Estagiário: 
Curso: 
Matrícula: 
 

 

Tarefas realizadas pelo estagiário: 
 
 
 
 
 
 

 

Avaliação de desempenho: 
 
 
 
 
 

 

 
Período de estágio: ______ /______ /______ a ______/______ /_____ 
 
Carga Horária total: _______ horas 
 

 
Declaro, para fins de comprovação junto à Coordenação do Curso de Jornalismo da 

Universidade Federal do Ceará, que o aluno acima indicado realizou seu Estágio, sob 

minha responsabilidade. 

 
 
 

Fortaleza, _______ de __________________ de 20_____ 
 
 
 
 

____________________________ 
Assinatura e carimbo do supervisor 

 
___________________________ 

Número de Registro Profissional 


