
Barema das Atividades para aproveitamento de atividades complementares

Categoria de 
enquadramento

Atividade comple-
mentar

Carga horária (horas)

Documentos 
comprobatórios

Por ativida-
de

Máximo 
aproveitado

Participação em
Congressos, Sim-
pósios,
Colóquios, Encon-
tros e afins

Ouvinte 5 30

Declaração ou
certificado
emitido pela insti-
tuição
promotora, com a 
respectiva carga 
horária.

Apresentar trabalho 20 100

Ministrar minicurso 25 100

Ministrar palestra 25 100

Participação em 
minicursos (ouvinte)

carga horária
do curso 60

Monitoria eventos
em 10 40

Comissão organiza-
dora 20 80

Limite Máximo de Horas do Item 100

Participação em 
atividades de pes-
quisa: programas 
ou projetos como 
bolsista/voluntário.
Publicações 

Projeto de Pesquisa 
concluído

100 100

Declaração certifi-
cado emitido Insti-
tuição promotora 
e/ou Apresentação
da publicação ou 
de sua folha de  
rosto.

Trabalho aceito em 
concurso de mono-
grafias;

25 100

Publicação em peri-
ódico vinculado a ins-
tituição científica ou 
acadêmica;

50 100

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

20 100

Capítulo de livro com 
registro

50 100

Obra completa com 
registro

100 100

Limite Máximo de Horas do Item 150



Participação ativi-
dades ensino For-
mação
em de ensino

Projeto de Ensino 
concluído 100 100

Declaração ou 
certificado
emitido pela Insti-
tuição
promotora.

Monitoria de disciplina
remunerada ou volun-
tária

Carga
horária
comprovada

100 Declaração do 
professor
orientador ou Cer-
tificado
expedido pelo co-
legiado do
curso.

Estágio extracurricu-
lar em espaços for-
mais ou não formais 
de educação (escolas
privadas ou públicas, 
ONGs, associações 
comunitárias, sindica-
tos)

Carga
horária
comprovada

100 Declaração da ins-
tituição em
que se realiza o 
estágio,
acompanhada do 
programa de está-
gio, da carga horá-
ria cumprida pelo 
estagiário e da 
aprovação do ori-
entador.

Disciplinas optativas 
comprovada a apro-
vação

Carga horá-
ria da disci-
plina

100 Aprovação na dis-
ciplina
confirmada pelo 
histórico escolar. 

Disciplinas da área de
matemática, ensino, 
educação matemática
ou formação comple-
mentar afim ao curso, 
provenientes de cur-
sos superiores reco-
nhecidos não aprovei-
tadas na
análise de equivalên-
cia do curso

Carga horá-
ria da 
disciplina

100

Aprovação na dis-
ciplina confirmada 
pelo histórico es-
colar ou documen-
to oficial da
Instituição.

Limite Máximo de Horas do Item 150

Participação em 
atividades de 
extensão, cursos 
de formação Soci-
al, Humana e Cul-
tural

Projeto de Extensão 
concluído

100 100 Declaração ou 
certificado emitido 
pela Instituição 
promotora.

Estágio extracurricular
em espaços não 
relacionados à educa-
ção

Carga horá-
ria compro-
vada

50

Declaração da
Instituição em que 
se realiza o está-
gio, acompanhada
do programa de 
estágio, da carga 
horária cumprida 
pelo estagiário e 
da aprovação do 
orientador.



Atividades culturais, 
esportivas e de entre-
tenimento.

2 10
Declaração ou 
certificado emitido 
pela Instituição 
promotora, com a 
respectiva carga 
horária.

Atividades filantrópi-
cas 5 20

Cursos de Idiomas, 
Informática ou Libras 30 60

Limite Máximo de Horas do Item 150

Representação es-
tudantil

Participação em ór-
gãos colegiados, 
conselhos setoriais e 
superiores do IFBA ou
das esferas munici-
pais, estaduais ou fe-
derais

2h/reunião 20 Ata de Reunião

Participação em ór-
gãos de representa-
ção estudantil por, no 
mínimo, um semestre

2 h/mês 30 Ata de reunião, 
declaração do ór-
gão de represen-
tação com a res-
pectiva carga ho-
rária.

Limite Máximo de Horas do Item 50

Obs.: O requerimento da AACC veja o REGULAMENTO DE ATIVIDADES ACADÊ-
MICO CIENTÍFICO CULTURAIS DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTI-
CA EaD no PPC.


