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APÊNDICE II – ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Procedimentos necessários à sistematização da oferta e 

realização das Atividades Complementares no curso de 

superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFBA) –CâmpusIrecê. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - O presente regulamento estabelece os procedimentos necessários à sistematização da 

oferta e realização das Atividades Complementares do curso de superior de Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFBA – CâmpusIrecê. 

Art. 2º - As Atividades Complementares devem possibilitar ao aluno vivências acadêmicas e 

culturais compatíveis com as relações do mercado de trabalho, estabelecidas ao longo do 

curso, integrando-as às diversas peculiaridades regionais. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Seção I 

Dos Objetivos 

Art. 3º - As Atividades Complementares do curso superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas do IFBA – CâmpusIrecê, têm por objetivo propiciar condições 

para a complementação da formação do aluno, incentivando a participação em atividades 

acadêmicas e sociais dentro da sua realidade regional. 
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Seção II 

Da Carga Horária 

Art. 4º - O cumprimento da carga horária de 100 (cem) horas como atividades acadêmicas 

curriculares complementares é requisito indispensável à integralização curricular do curso 

superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFBA – CâmpusIrecê. 

 

Seção III 

Da Classificação 

Art. 5º - São consideradas atividades acadêmicas complementares aquelas que atendam a 

todas as seguintes condições: 

I – Não estejam contempladas como conteúdo de disciplinas já integrantes da matriz curricular 

do curso; 

II – Sejam realizadas durante o período de vinculação do aluno ao curso; 

III – Sejam atividades relacionadas à área de formação do curso; 

IV – Sejam atividades de livre escolha do estudante. 

Art. 6º - As atividades válidas, as categorias de atividades, os documentos comprobatórios 

necessários e a carga horária máxima permitida para cada atividade são descritos no barema 

apresentado no quadro abaixo.  

Quadro 1 - Barema de Atividades Complementares. 

Atividade 
Categoria de 

enquadramento 

Pontuação 

Documentos comprobatórios Por 

atividade 
Máximo 

Participação em eventos 

(congressos, simpósios, 

workshops, seminários, 

encontros, entre outros) 

Ouvinte  

(a cada 08 horas) 
02 20 

Certificado de participação 

emitido pela instituição 

promotora do evento 

Apresentação de 

trabalho 
05 20 Certificado de participação 

Organização 10 40 Certificado de participação 

Participação em minicursos 

Ouvinte 02 20 Certificado de participação 

Monitoria 04 20 

Certificado de participação ou 

Declaração do instrutor 

responsável 

Participação em programas 

ou projetos como bolsista 
Pesquisa 50 50 

Declaração ou Certificado 

emitido pela Coordenação de 



3 
 

 

Atividade Categoria de 

enquadramento 

Pontuação Documentos comprobatórios 

ou voluntário Pesquisa 

Extensão 50 50 

Declaração ou Certificado 

emitido pela Coordenação de 

Extensão 

Ensino 50 50 

Declaração ou Certificado 

emitido pelo Departamento de 

Ensino ou Coordenação do 

Curso 

Monitoria em disciplinas  Atividade eletiva 20 40 

Declaração ou Certificado 

emitido pelo professor 

orientador ou Coordenação do 

Curso 

Participação em cursos de 

atualização/capacitação 
Ouvinte 

Total do 

Curso 
80 

Declaração ou Certificado 

emitido pela instituição 

promotora do curso, com 

respectiva carga horária 

Estágio extracurricular Atividade eletiva 
Total do 

Estágio 
50 

Declaração emitida pela 

instituição responsável pelo 

estágio, com respectiva carga 

horária 

Atividades filantrópicas Atividade eletiva 05 10 
Declaração emitida pela 

instituição responsável 

Visita Técnica Atividade eletiva 05 10 

Declaração ou Certificado 

emitido pelo professor 

responsável, acompanhada de 

relatório técnico da visita 

elaborado pelo estudante 

Publicações e Premiações 

Artigo completo 

publicado em 

periódico  

20 80 

Declaração de aceite ou página 

da publicação, acompanhado 

de trabalho impresso 

Resumo publicado 

em periódico  
10 80 

Declaração de aceite ou página 

da publicação, acompanhado 

de trabalho impresso 

Artigo completo 

publicado em anais 

de eventos 

10 80 

Declaração de aceite ou página 

da publicação, acompanhado 

de trabalho impresso 

Resumo publicado 

em anais de eventos 
05 80 

Declaração de aceite ou página 

da publicação, acompanhado 

de trabalho impresso 

Livro ou capítulo de 

livro 
40 80 

Capa, contracapa (contendo 

ficha catalográfica) e índice do 

livro 



4 
 

 

Atividade Categoria de 

enquadramento 

Pontuação Documentos comprobatórios 

Artigo premiado em 

evento científico 
10 20 

Declaração ou certificado da 

premiação 

Atividades de Docência 

Palestrante 05 20 

Declaração ou Certificado 

emitido pela instituição 

promotora da palestra 

Instrutor de 

minicurso 
05 20 

Declaração ou Certificado 

emitido pela instituição 

promotora do minicurso 

Instrutor de curso 10 40 

Declaração ou Certificado 

emitido pela instituição 

promotora do curso 

Mediador de Mesa 

Redonda 
05 10 

Declaração ou Certificado 

emitido pela instituição 

promotora da mesa redonda 

Aproveitamento de 

Disciplinas 

Disciplinas optativas 

cursadas além do 

mínimo exigido pelo 

curso 

Total da 

disciplina 
60 

Histórico escolar, contendo a 

aprovação nas disciplinas 

Disciplinas cursadas 

em outros cursos 

superiores 

reconhecidos e/ou 

autorizados, não 

constantes da matriz 

curricular do curso 

Total da 

disciplina 
60 

Histórico escolar, contendo a 

aprovação nas disciplinas 

Participação em Comissões 

institucionais 
Membro 05 10 

Portaria de criação da 

comissão, emitida pelo IFBA 

Participação em Empresa 

Júnior 

Membro 02 02 
Declaração emitida pela 

empresa 

Diretor  

(por ano/mandato) 
10 20 

Declaração emitida pela 

empresa 

Participação em Órgãos de 

Representação Estudantil 
Membro 05 10 

Declaração de participação 

emitida pela instituição e/ou 

pelo órgão de representação 

 

Seção IV 

Dos Registros 

Art. 7º - O registro da carga horária referente às Atividades Complementares será realizado 

mediante apresentação da documentação comprobatória de participação. 
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§ 1º - Os comprovantes das atividades deverão ser entregues na Coordenação do Curso, 

mediante protocolo. 

§ 2º - Caberá à Coordenação do Curso validar os certificados e arquivar cópia em pasta por 

aluno. 

§ 3º - Caberá à Coordenação do Curso encaminhar parecer constando as atividades e seus 

respectivos números de horas por aluno do curso à Coordenação de Registros Acadêmicos. 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 8º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso. 

 

 

 

 


