
Edital 01/2020 CJ

Em: 30/01/2020

Com base nas disposições da Resolução no. 45 do Consuni de 26 de Julho de 2018 e da Portaria n°
41/2018, 18 de dezembro de 2018 da PROGRAD, o Curso de Comunicação Social – Jornalismo
torna público o processo de inscrição para as distinções acadêmicas dos (as) egressos (as) do ano
de 2019.

1.  Os (as) egressos (as), que colaram grau nos semestres de 2019.1 e 2019.2, poderão solicitar as
distinções acadêmicas se tiverem:

a) Concluído o curso no tempo padrão de até 4 anos, previsto no Projeto Pedagógico do Curso; 

b) carga horária de aproveitamentos internos e/ou externos não seja superior a 20% da carga horária
total prevista do curso; 

c) Não haja reprovações e/ou trancamentos em componentes curriculares;

d) Não tenha sanção disciplinar;

e) O Índice de Rendimento Acadêmico Individual (IRA) seja igual ou superior a 8.500.

2. Os (as) estudantes que participaram de Programa de Mobilidade Acadêmica, no cumprimento
de sua integralização curricular não terão computado esse afastamento no cálculo do tempo previs-
to no Projeto Pedagógico do Curso, sendo a comprovação realizada por meio de verificação no
histórico escolar do aluno pela Coordenação do curso. 

3. A Summa Cum Laude será concedida para até 2 (dois ou duas) egressos (as) solicitantes da dis-
tinção com os maiores IRA que participaram de, ao menos, dois projetos pesquisa, ensino e ou ex-
tensão, regularmente cadastrados na UFC e devidamente comprovados por meio de certificados
emitidos pela Universidade. 

4. A Magna Cum Laude será concedida para até 4 (quatro) egressos (as) solicitantes da distinção
com os maiores IRA que não tenham sidos contemplados com a Summa Cum Laude e participa-
ram de, ao menos, um projeto de pesquisa, ensino e ou extensão, regularmente cadastrados na
UFC e devidamente comprovados por meio de certificados emitidos pela Universidade. 

5 A Cum Laude será concedida para até 10 (dez) egressos (as) da distinção acadêmica com os mai-
ores IRA que não tenham sido contemplados com a Magna Cum Laude e Summa Cum Laude e
atendam os critérios previstos no item 1. 

6. Caberá à Comissão Avaliadora a partir das disposições dos itens 2, 3 e 4 deste Edital examinar



qual distinção os (as) egressos (as) solicitantes poderão ser contemplados (as).

7. Os (as) egressos (as) deverão solicitar a distinção à Secretaria do Curso entre os dias 03 a 12 de
fevereiro de 2020 através do e-mail secretariajornalismo@jornalismo.ufc.br     junto com os compro-
vantes exigidos nos itens 3 e 4, a  saber: 

a) Certificados de participação em projetos de ensino, pesquisa e ou extensão, caso possua.

8. Os resultados preliminares deverão ser divulgados no dia 11 de março de 2020, através do fla-
nelógrafo, do site e ou perfis do curso nas redes sociais digitais.

9. Os (as) egressos (as) poderão apresentar recurso contra o resultado no dia 12 e 13 de março de
2020, por meio do e-mail   secretariajornalismo@ufc.br  . 

10. O resultado final será divulgado no dia 18 de março de 2020.

11. Os alunos contemplados com as distinções acadêmicas serão comunicados por correio eletrôni-
co, conforme contatos registrados no requerimento, sobre horário e local das cerimônias, com da-
tas estabelecidas no Calendário Universitário.

12. A comunicação aos alunos sobre as cerimônias de entrega das distinções acadêmicas dar-se-á
pela seguinte forma: 

I - O Cerimonial da Reitoria da UFC convidará os alunos agraciados com a distinção Summa Cum
Laude;

II - A secretaria da Pró-Reitoria de Graduação convidará os alunos agraciados com a distinção
Magna Cum Laude;

III - As secretarias das Diretorias de Unidades Acadêmicas convidarão os alunos agraciados com a
distinção Cum Laude.

DATAS IMPORTANTES

   DATA    ATIVIDADE

 03 a 12 de fevereiro de 
2020

  Solicitação da distinção acadêmica

 11 de março de 2020   Resultado preliminar das distinções acadêmi-
cas
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 12 e 13 de março de 
2020

  Recursos contra o resultado preliminar

 18 de março de 2020    Resultado final

Fortaleza, 30 de janeiro de 2020.

Ismar Capistrano Costa Filho
Coordenador do Curso de Comunicação Social/Jornalismo
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