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APÊNDICE C 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE 

RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

No curso de Relações Públicas da Universidade Federal do Amazonas, as 

Atividades Complementares, obrigatórias para a integralização do currículo pleno, 

serão desenvolvidas conforme descritas abaixo: 

 

Atividades de Promoção da Cidadania: abrangem o engajamento do aluno 

em trabalhos de cunho comunitário, sob a supervisão de um professor tutor, em 

centros sociais, comunidades, hospitais, asilos, escolas, entidades filantrópicas, 

entre outras. As atividades de promoção da cidadania privilegiam a complementação 

da formação social e humana a partir do desenvolvimento de uma “consciência 

cidadã” e enriquecem os conhecimentos gerais do aluno de sistemas de informação. 

 

 Atividades de Intervenção Organizacional: abrangem a participação em 

projetos de consultoria organizacional, estágios extracurriculares e visitas técnicas, 

além de atividades orientadas às organizações de trabalho (públicas, privadas e da 

sociedade civil). As visitas técnicas permitem ao aluno adquirir e visualizar a 

aplicação dos conhecimentos teóricos na prática organizacional, possibilitando uma 

reflexão crítica sobre os diversos aspectos abordados.  

 

Participação em Eventos Técnico-Científicos: abrangem atividades 

científicas como participação em palestras, seminários, fóruns, conferências, 

congressos, treinamentos, semana de curso (na área de comunicação social) e em 

cursos de extensão universitária. 

 

Produção Técnico-Científica: neste grupo estão contempladas atividades 

em que o aluno é autor ou co-autor de artigo técnico-científico completo, resumido 

ou expandido publicado em periódico ou em revistas que envolvam a área de 

comunicação; autor ou co-autor de capítulo de livro; premiação em trabalho 

acadêmico; palestrante em congressos, workshops, semana de curso, simpósios etc; 

publicação de mural, pôster ou painel em eventos científicos; palestrantes em 

minicursos, oficinas e mesas-redondas; relatórios da análise crítica de livros e de 
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filmes cuja temática envolva o cotidiano da comunicação, palestrantes em projetos 

de extensão e pesquisa e mediador de mesas-redondas. 

 

 Iniciação Científica: abrange a participação em trabalhos de pesquisa, sob 

orientação de docente, atividades relacionadas à produção do conhecimento, 

através de estudos específicos, que visam a desenvolver no aluno o interesse e a 

aptidão para a investigação científica. Tais projetos podem ser ou não, 

desenvolvidos em convênio com órgãos financiadores de pesquisa sob a orientação 

docente, sistematizados pela metodologia do trabalho científico. 

 

 Monitoria: abrange a participação em monitorias, sob orientação de um 

docente, onde o aluno monitor pode contribuir para o aumento da qualidade do 

ensino através de maior assistência aos alunos das disciplinas, além de possibilitar 

ao monitor a aquisição de experiência profissional e aumento de conhecimento na 

disciplina. 

 

 Extensão: abrange a participação, registrada no plano de trabalho, em 

projetos de extensão PACE/PIBEX ou em projetos aprovados em outros programas. 

 

 Optativas Excedentes: abrange o aproveitamento de carga horária optativa. 
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São Atividades Complementares de ENSINO as ações abaixo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

Estágio não obrigatório 
vinculado à área do curso. 

Relatório do estágio, com carga horária                     
declarada pelo supervisor. 

Carga Horária Máxima: 30 hs (cada) 

Participação como ouvinte em 
semana de curso. 

Certificado de participação. 

Carga Horária Máxima: 10 hs (cada) 

Participação em monitoria. 

Relatório das atividades do aluno, acompanhado 
da avaliação do professor orientador. 

Carga Horária Máxima: 40 hs (cada) 

Participação como membro em 
Programa Especial de 

Treinamento. 

Relatório das atividades do aluno, acompanhado 
da avaliação do professor coordenador do PET. 

Carga Horária Máxima: 30 hs (cada) 

Mediador de mesa redonda. 

Apresentação do certificado de participação                        
como mediador. 

Carga Horária Máxima: 10 hs (cada) 

Carga horária optativa 
excedente. 

Cópia do histórico escolar, comprovando a                
aprovação na disciplina. 

Carga Horária Máxima: 20 hs (cada) 
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São Atividades Complementares de PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA as ações 
abaixo: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

Autor ou co-autor de artigo 
científico completo publicado 

em anais. 

Artigo impresso, declaração de aceite e 
certificado de apresentação do artigo no evento. 

Carga Horária Máxima: 15 h (cada) 

Autor ou co-autor de artigo 
científico completo publicado 

em revistas. 

Artigo impresso e declaração de aceite. 

Carga Horária Máxima: 15 h (cada) 

Autor ou co-autor de artigo 
científico resumido/expandido 
publicado em anais ou revistas 

de eventos científicos. 

Artigo impresso e declaração de aceite. 

Carga Horária Máxima: 10 h (cada) 

Autor ou co-autor de capítulo 
de livro. 

Apresentação de cópia da capa, contra-capa e 
índice do livro. 

Carga Horária Máxima: 25 h (cada) 

Premiação em trabalhos 
acadêmicos. 

Apresentação de cópia do documento de 
premiação. 

Carga Horária Máxima: 10 h (cada) 

Relatórios de livros e                           
filmes indicados. 

Apresentação do relatório da análise crítica do 
livro/filme, acompanhado da avaliação do 

professor. 

Carga Horária Máxima: 05 h (cada) 

Publicação de mural, pôster ou 
painel em eventos científicos. 

Apresentação do certificado de publicação. 

Carga Horária Máxima: 10 h (cada) 

Crítica de artigos e textos                  
técnico-científicos. 

Apresentação do relatório da análise crítica do 
artigo ou texto, acompanhado da avaliação do 

professor. 

Carga Horária Máxima: 05 h (cada) 

Participação como membro em 
projetos de pesquisa 

aprovados e concluídos com 
bolsas do PIBIC. 

Relatório de atividades do aluno, acompanhado 
da avaliação do professor coordenador do 

projeto. 

Carga Horária Máxima: 30 h (cada) 

Participação como membro em 
projetos de pesquisa 
aprovados em outros 

programas. 

Relatório de atividades do aluno, acompanhado 
da avaliação do professor coordenador do 

projeto. 

Carga Horária Máxima: 30 h (cada) 
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São Atividades Complementares de EXTENSÃO as ações abaixo: 
 

ATIVIDADE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

Participação como ouvinte em 
eventos da área de 

comunicação. 

Certificado de participação. 

Carga Horária Máxima: 10 h (cada) 

Participação como ouvinte em 
congressos, seminários, 
simpósios, conferências, 
fóruns, workshops, etc. 

Certificado de participação. 

Carga Horária Máxima: 10 h (cada) 

Participação como ouvinte em 
treinamentos, conferências e 
palestras isoladas na área do 

curso. 

Certificado de participação, com carga horária 
declarada. 

Carga Horária Máxima: 10 h (cada) 

Participação como membro 
em                            

projetos de consultoria. 

Relatório de atividades do projeto de 
consultoria, com carga horária declarada pelo 

supervisor. 

Carga Horária Máxima: 10 h (cada) 

Participação como membro de 
comissão organizadora de 

eventos científicos ou 
extensão. 

Relatório do trabalho realizado pelo aluno, mais 
o certificado de participação com a carga horária 

declarada pelo professor coordenador do 
projeto. 

Carga Horária Máxima: 15 h (cada) 

Participação como membro de 
curso de extensão 

PACE/PIBEX. 

Plano de trabalho do projeto e relatório das 
atividades do aluno, acompanhado da avaliação 

do professor coordenador. 

Carga Horária Máxima: 30 h (cada) 

Participação como membro de 
curso de extensão aprovados 
em               outros programas. 

Plano de trabalho do projeto e relatório das 
atividades do aluno, acompanhado da avaliação 

do professor coordenador. 

Carga Horária Máxima: 30 h (cada) 

Participação em entidades de 
representação discente. 

Ata da Eleição assinada e validada pela 
Coordenação do Curso, descrevendo o cargo 

ocupado pelo solicitante. 

Carga Horária Máxima: 20 h (cada) 

Palestrante em congressos, 
seminários, simpósios, 
conferências, fóruns, 

workshops, semana de curso, 
etc. 

Apresentação do certificado de participação                          
como palestrante. 

Carga Horária Máxima: 10 h (cada) 

Palestrante de minicursos, 
oficinas ou mesa redonda. 

Apresentação do certificado de participação                           
como palestrante. 
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Carga Horária Máxima: 15 h (cada) 

 

Palestrante em projetos de 
extensão PACE/PIBEX. 

Apresentação do certificado de participação                          
como palestrante. 

Carga Horária Máxima: 10 h (cada) 

Palestrante em projetos de 
extensão                           

aprovados em outros 
programas. 

Apresentação do certificado de participação                          
como palestrante. 

Carga Horária Máxima: 10 h (cada) 

Palestrante em projetos de 
pesquisa aprovados e 

concluídos com             bolsas 
do PIBIC. 

Apresentação do certificado de participação                         
como palestrante. 

Carga Horária Máxima: 10 h (cada) 

Palestrante em projetos de 
pesquisa                         

aprovados em outros 
programas. 

Apresentação do certificado de participação                        
como palestrante. 

Carga Horária Máxima: 10 h (cada) 

Visita técnica às 
organizações. 

Relatório da visita, com a carga horária 
declarada                    pelo professor. 

Carga Horária Máxima: 05 h (cada) 

Engajamento em trabalho 
comunitário em centros 
sociais, asilos, escolas, 
comunidades, hospitais, 
entidades filantrópicas, 

entre outras. 

Relatório do trabalho realizado pelo aluno e 
carga horária declarada pelo professor 

supervisor da atividade. 

Carga Horária Máxima: 15 h (cada) 

 
 

As Atividades Complementares terão carga horária mínima de 180 horas, 

devendo seu cumprimento se distribuir ao longo de todo o curso, conforme as 

escolhas dos discentes. 

 

Os alunos deverão solicitar o aproveitamento das Atividades Complementares 

no período subsequente ao do realizado, no mesmo período de aproveitamento de 

estudos, conforme o calendário acadêmico. 

 

Caso o aluno não solicite o aproveitamento no prazo de dois períodos letivos 

consecutivos ao da atividade complementar realizada, o mesmo só poderá solicitar 

no máximo dez aproveitamentos por período. 
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 As Atividades Complementares solicitadas serão entregues à Comissão de 

Avaliação das Atividades Complementares, para a devida análise, conforme 

estabelece a Portaria Nº 051/2007. Após a análise, o Colegiado do Curso de 

Relações Públicas irá dar o parecer final.  

 O lançamento das Atividades Complementares, no Sistema de Controle 

Acadêmico, será realizado semestralmente pelo Coordenador de Curso, para o 

devido registro no histórico do aluno, conforme o Calendário Acadêmico da 

Instituição. 

 

As Atividades Complementares não previstas ou omissas serão avaliadas 

pelo Núcleo Docente Estruturante, por professores nomeados pelo Colegiado do 

Curso de Relações Públicas, com mandato de 02 (dois) anos, renováveis por igual 

período. 

 

O aluno que já aproveitou a carga horária e/ou o número de créditos para 

outra finalidade, não poderá solicitar aproveitamento como atividade complementar. 

Isto também é válido para alunos que aproveitaram carga horária optativa de 

Programas Especiais, como PIBIC, PET, monitoria, estágio não obrigatório e 

projetos de extensão e pesquisa ligadas à vivência profissional do curso de 

Relações públicas, conforme Resolução Nº 021/2007. 

 

As demais condições que regerão a solicitação, processamento e tramitação 

do Aproveitamento de Atividades Complementares, que não constem nesta 

Resolução, serão decididos no Colegiado do Curso de Relações Públicas. 

 

A carga horária das atividades requeridas para Aproveitamento de Atividades 

Complementares será decidida pelo Colegiado do Curso de Relações Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 


