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Barema de Atividade Acadêmica Curricular Complementar  (AACC) 

Atividade 
complementar 

Categoria de 
enquadramento 

Carga horária 
(horas) 

Documentos comprobatórios 
Por 

atividade 

Máximo 

aproveitado 

Participação em 

Congressos/ Simpósios/ 

Workshops/ Seminários/ 

Encontros 

Como ouvinte 2 6 Certificado de participação 

Apresentação de 

trabalho 
5 20 Certificado de participação 

Mini-cursos 
(ouvinte) 

2 20 Certificado de participação 

 

Mini-cursos 

(monitoria) 

 

4 

 

20 

Declaração do professor orientador ou 

Certificado expedido pelo IFBA. 

Comissão 

organizadora 
10 40 

Declaração ou certificado emitido pela 

instituição promotora, com a respectiva 

carga horária. 

Participação em 

programas ou projetos 

como 
bolsista/voluntário 

Pesquisa 100 100 
Declaração ou certificado emitido pela 

Coordenação de 
Extensão. 

Extensão 100 100 

Ensino 100 100 

Monitoria. Atividade eletiva 100 100 
Declaração do professor orientador ou 
Certificado expedido pelo colegiado do 
curso. 

Participação em Ouvinte 
 

80 Declaração ou 

cursos de atualização   
certificado emitido pela instituição 
promotora, com a respectiva carga, horária 

Estágio extracurricular Atividade eletiva  50 

Declaração da instituição em que se realiza 
o estágio, acompanhada do programa de 
estágio, da carga horária cumprida pelo 
estagiário e da aprovação do orientador 

Atividades 

filantrópicas 
Atividade eletiva 5 10 

Declaração da instituição, em papel 
timbrado, com a carga horária cumprida 

Publicações 

Trabalho aceito 
em concurso de 
monografias 

40 80 

Apresentação da publicação ou de sua folha 
de rosto. 

Publicação em 
periódico 
vinculado a 
instituição 
científica ou 
acadêmica; 

20 100 

Publicação de 
resumo ou 
trabalho 
completo em 
anais  de evento 
científico. 

10 100 

Capítulo de livro; 60 120 

Obra completa 60 120 
Participação em 
comissão organizadora 
de evento educacional 
ou  científico 

 10 30 
Declaração ou certificado emitido pela  
instituição promotora, com a respectiva 
carga horária. 

Ministrar curso, 
palestra na área de 
formação do discente 

Por atividade 5 20 Certificado emitido pela instituição de  
ensino que solicitou o curso/palestra 
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Atividades culturais, 
esportivas e de 
entretenimento 

por evento 2 
8 
 

Leitura de livro ou apresentação de 
ingresso, programa, “folder” etc. que 
comprove a participação no evento, 
endossado pelo professor proponente da 
atividade. 

por livro 5 20 

Participação em órgãos 
colegiados, conselhos 
setoriais e superiores 
do IFBA ou das esferas 
municipais, estaduais 
ou federais 

Por reunião 2 20 Declaração emitido pela Coordenação Ou  
Ata da reunião. 

Participação em órgãos 
de  representação 
estudantil 

 2 30 
Ata de Reunião, declaração do órgão  de 
representação com a respectiva carga  
horária. 

Aproveitamento 
disciplinas optativas 
além do número  
mínimo exigido pelo 
Curso 

Por hora 
 
2 horas cursadas 

 1 hora AACC 

 60 Histórico escolar com a comprovação da  
disciplina cursada e aprovação. 

Disciplinas de cursos 
superiores 
reconhecidos e/ou 
autorizados não 
aproveitadas na analise 
de equivalência do 
curso 

 100 100 Histórico escolar 


