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REGULAMENTO  
 

I  Estágio Supervisionado em Jornalismo do Centro Universitário Barão 

de Mauá 

 
Com base nas Novas Diretrizes Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

graduação em Jornalismo, instituídas pela Resolução nº 1, de 27 de setembro de 

2013, o Curso de Jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá passou a 

supervisionar o estágio obrigatório de seus alunos a partir de 2015. Com isso, o 

estágio somente é validado para alunos matriculados do quarto semestre em diante.  

 
1.1 Do conceito e objetivos  

Considera-se Estágio as atividades de aprendizagem profissional proporcionadas ao 

acadêmico pela participação em situações reais realizadas em entidades de direito 

público e privado, na comunidade em geral ou no Centro Universitário Barão de Mauá, 

sob a responsabilidade e coordenação desta Instituição.  

 

1.2 Objetivos dos Estágios Supervisionados  

I - Proporcionar a integração o processo de ensino, pesquisa e aprendizagem 

II - permitir ao discente o desenvolvimento de habilidades práticas de desempenho 

profissional;  

III- Proporcionar aos alunos a oportunidade de aplicar habilidades desenvolvidas 

durante o curso 

IV- Contribuir para a inserção do aluno no contexto da pratica profissional cotidiana 

para conhecimento da realidade da sua área de atuação 

V - propiciar condições para aquisição de novos conhecimentos e experiências no 

campo prático-profissional;  

VI - Possibilitar o confronto entre o conhecimento teórico e a prática profissional 

VII- Estimular aluno a solucionar problemas técnicos reais, sob a orientação de um 

supervisor;  

VIII- Possibilitar segurança ao aluno no início de suas atividades profissionais, 

oferecendo-lhe a oportunidade de executar tarefas relacionadas às suas áreas de 

interesse profissional;  

IX - Promover a integração entre a Universidade e a comunidade.  

1.2 Dos locais de estágio supervisionado 
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Constituem campos de Estágio Obrigatório instituições públicas, privadas ou do 

terceiro setor e a própria Instituição de Ensino, veículos autônomos e assessorias 

profissionais.  

Parágrafo único: As instituições ou setores que oferecem estágio supervisionado, 

citados no caput podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações:  

I - celebrar Termo de Compromisso, zelando por seu respectivo cumprimento;  

II - ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades 

de aprendizagem profissional;  

III - indicar professor do seu quadro docente, com formação em Jornalismo, para 

orientar e supervisionar o estagiário;  

IV - por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de cancelamento e de 

realização do estágio, com indicação resumida das atividades desenvolvidas, 

indicativos do período e da avaliação de desempenho;  

V – assinar o Relatório Final de Atividades de Estágio.  

 
Da jornada de estágio obrigatório 

I - o discente deve apresentar 200 horas de Estágio Supervisionado, conforme as 

regras deste documento para finalizar o Curso de Jornalismo. 

II – o Estágio Supervisionado Obrigatório não poderá ter jornada coincidente ao 

horário da grade curricular do discente. 

III – o Estágio Supervisionado Obrigatório deve ser realizado a partir do 4° semestre 

do curso de jornalismo para que o discente possa colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos em aulas e laboratórios. 

 

II DO CONTRATO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

O plano das atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário, bem como todas as 

condições de Estágio Supervisionado Obrigatório, devem constar no Termo de 

Compromisso assinado pelo acadêmico estagiário, pela unidade concedente e/ou 

agentes de integração e pelo Centro Universitário Barão de Mauá, representado pelo 

Centro de Orientação ao Estudante (COE). 

 

2.1 Da organização administrativa e didática 

O Curso de Bacharelado em Jornalismo terá um professor responsável pelo estágio 

supervisionado obrigatório, indicado pela coordenação do Curso.  

Parágrafo único: em caso de trancamento de matrícula, abandono ou desistência do 

Curso, o estágio obrigatório será cancelado automaticamente.  
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2.2 Compete ao Professor Orientador de Estágio Supervisionado Obrigatório:  

I - informar o estagiário sobre as normas, procedimentos e critérios de avaliação do 

estágio;  

II - orientar e avaliar o estagiário durante o desenvolvimento do estágio;  

III - comparecer, quando convocado, às reuniões e demais promoções de interesse do 

estágio obrigatório;  

IV - encaminhar ao Coordenador de Estágio Obrigatório os documentos dos 

estagiários;  

V - proceder ao desligamento do acadêmico do campo de estágio quando se fizer 

necessário. 

 

2.3 Do estagiário 

2.3.1 Compete ao Estagiário:  

I - informar-se e cumprir as normas e regulamentos do estágio;  

II - definir, com o professor orientador de estágio, o período, o campo e as condições 

para o desenvolvimento do seu estágio 

iii - elaborar o plano de atividades com o professor orientador de estágio; 

iv - cumprir o plano de atividades que foi estabelecido em conjunto com o professor 

orientador de estágio  

V - apresentar relatório final preenchido e documentado ao professor orientador de 

estágio;  

VI - respeitar o sigilo da unidade concedente do estágio e obedecer às normas por ela 

estabelecidas;  

VII - buscar empresa (pública ou privada), entidade, instituição ou órgão da 

administração pública que tenha prática jornalística e profissional Jornalista atuando 

no setor, onde possa atuar como estagiário, sempre acompanhado em suas ações 

pelo professor orientador, responsável pelo estágio supervisionado obrigatório;  

 

2.4 Das atividades 

O estágio obrigatório deverá ser realizado em área compatível com a formação 

acadêmica, onde poderá desenvolver as seguintes atividades:  

I - direção, coordenação e edição dos serviços de redação;  

II - redação, condensação, titulação, interpretação ou correção de texto a ser 

divulgado, contenha ou não comentário;  

III - comentário, narração, análise ou crônica pelo rádio, televisão, impresso ou 

internet;  
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IV - entrevista e reportagem para rádio, televisão, impresso ou internet;  

V - planejamento, organização, edição de serviços técnicos jornalísticos, como os de 

arquivo, pesquisa, ilustração ou produção gráfica de texto a ser divulgado;  

VI - coleta de notícia, informações ou imagens e seu preparo para divulgação;  

VII - revisão de originais e matérias jornalísticas, com vistas na correção redacional e 

adequação de linguagem;  

VIII - organização e conservação de arquivo jornalístico e pesquisa dos respectivos 

dados para elaboração de notícias, comentários e documentários;  

IX - produção gráfica, fotográfica e textual, edição de imagem, fotografia ou ilustração 

de caráter jornalístico;  

X - execução de desenhos artísticos ou técnicos de caráter jornalístico;  

XI - elaboração de texto informativo ou noticioso para transmissão por meio de 

teletexto, videotexto ou qualquer outro meio;  

XII - assessoramento técnico na área de jornalismo.  

Parágrafo único: É vedada qualquer outra atividade que não esteja relacionada com o 

Jornalismo. 

 


