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ESTÁGIO 
CURRICULAR 
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J O R N A L I S M O
CADERNO 

DE APOIO

7o  e 8
o  Sem. JORNALISMO

Disciplina curricular de orientação e 
acompanhamento do estágio obrigatório para 
a formação em Jornalismo, de acordo com o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e com 
as Diretrizes Nacionais Curriculares DCNs 
de Jornalismo.
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O estágio obrigatório 
 
O estágio obrigatório é aquele que assim está definido no projeto 

pedagógico do curso, cuja carga horária constitui requisito para aprovação e 
obtenção do diploma.

O estágio não obrigatório é o desenvolvido como atividade opcional do 
estudante, acrescida à carga horária.

O que é Estágio?
É uma atividade de aprendizagem social, profissional e cultural 

proporcionada ao estudante pela participação em situações reais de vida e 
trabalho em seu meio, podendo ser realizada junto a empresas públicas ou 
privadas, sob responsabilidade e coordenação da instituição de ensino. 

200 
horas 
cumpridas em empresas 
privadas, públicas, Ongs, 
em áreas que desempenham 
atividades Jornalísticas.
(100h, 2019-1 e 100h, 2019-2)

São partes obrigatórias na relação do estágio: 
  • o estudante; 
  • a parte concedente; e 
  • a instituição de ensino. 

São estes os signatários obrigatórios 
do Termo de Compromisso de 
Estágio. Para facilitar a constituição 
dessa peculiar relação poderá 
haver a intervenção do agente de 
integração, na figura de “auxiliar”.
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Obrigações Trabalhistas - Lei 11.788/08 - Lei do Estágio
O estágio não possui vínculo empregatício, não é cadastrado no PIS/

PASEP e não é contemplado com 13º salário.
O estagiário também não possui obrigações relativas a contrato de 

experiência, contribuição sindical, aviso prévio, 1/3 sobre férias e verbas 
rescisórias. O estagiário não precisa contribuir com INSS nem FGTS.

É necessário elaborar um Termo de Compromisso de Estágio (TCE), 
e por vezes um Acordo de Cooperação (Instrumento Jurídico). Além disso, 
a empresa deve verificar a regularidade da situação escolar do estudante: a 
conclusão, o abandono ou o trancamento do curso impedem a continuidade no 
estágio.

Ao estagiário não cabem horas  extras, a carga horário é delimitada  em 
até 6 horas para estudantes de nível superior. 

São permitidas viagens curtas que não atrapalhem desempenho escolar.

Intervalo na jornada, pode?
Sim, mas deve ser citado no Termo de Compromisso de Estágio.
O período de intervalo deve ser  suficiente para a preservação da  higidez 

física e mental e para a  alimentação do estagiário. Recomenda-se,  a concessão 
de intervalo de 15 (quinze) minutos para os estágios com jornada de 6 horas e 
de 1 hora para os estágios com jornada de 8 (oito) horas. Não há necessidade de 
concessão de intervalos para estágios com jornada de até 4 horas. 

Renovação do Termo
Pode ser renovado até o limite de 2 anos.  A rescisão pode ser feita a 

qualquer momento, por interesse de uma das partes.

A concessão de uma compensação (financeira, como ajuda de custo) a 
ser acordada é facultativa no estágio obrigatório, assim como ajuda de custo 

para transporte. Se existirem 
benefícios eles devem constar 
no Termo de Compromisso 
(Estágio), mas também não 
são obrigatórios em casos de 
estágio obrigatório.

 

Estudantes de Jornalismo estagiam 
no Prêmio Influenciadores Digi-
tais e Fórum Influent Minds 2018, 
realizado pela revista Negócios da 
Comunicação. Entrevistas para 
TV, fotos publicadas no Instagran 
e matérias no portal da revista. 
Disponível em http://premioinflu-
enciadores.com.br/fotos-e-videos/
edicao-2018/
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É direito do estagiário, no períodos de avaliação ter a carga horária 
reduzida pelo menos à metade para garantir o bom desempenho do estudante.

A disciplina de Orientação de Estágio Curricular Supervisionado:
•  Atua em conjunto com setor de Estágios;
•  Produz e arquiva os documentos complementares;
•  Orienta o processo de localização e disputa de vaga;
•  Capacita o (a) aluno (a) para compreender o seu papel de estagiário (a);
•  Debate sobre os desafios do mercado de trabalho. 

    Estudar o mercado e apresentar projetos;
    Aulas temáticas sobre mercado de trabalho;
    Reuniões com empresários;
    Oficina de Produção de Currículo;
    Projetos em parceria com empresas.

FEVEREIRO
4, 6 ou 7        Apresentação, responsabilidades;
11, 13 ou 14  Lei Estágio x Estágio Curric Superv.
18, 20 ou 21  A entrevista, como se preparar
26, 27 ou 28  Currículo, como produzir 
MARÇO
11, 13 ou 7    Dinâmicas de processos seletivos
18, 20 ou 14  Redes Sociais, como lidar
25, 27 ou 21 e 28Encontro com empresários

Encontro com empresários em 2018: Roberto Casseb (Jornal do 
Cambuci), Eugênio Sanches (Gazeta Penhense) e Antonio Gelfu-
sa (SP Jornal) debateram mercado e oportunidades de estágio.

ABRIL
1, 3 ou 4 Comunicação digital, redes sociais, LinkedIn
8, 10 ou 11 Comunicação digital, redes sociais, LinkedIn
15, 17 ou 18  Dinâmicas Processos Seletivos
22, 24 ou 25  Currículo, como produzir 
29,  8 ou 2     Currículo, como produzir
MAIO
6, 8 ou 9 Estágio voluntário – como programar
13, 15 ou 16  Produção orientada
20, 22 ou 23  Produção orientada

Documentos úteis
Termo de Compromisso no site institucional da Cruzeiro do Sul
www.cruzeirodosul.edu.br  >  serviços à comunidade  >  estágios  >  termo de 

compromisso de estágio

Relatório de Estágio postado modelo no Blackboard.

Este caderno foi produzido com o objetivo de orientar os alunos na realização do 
Estágio Curricular Supervisionado.


