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BAREMA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Atividade Carga Horária 
Máximo 

Permitido 

Publicação de artigos em 

periódicos com qualificação 

Qualis nas áreas do curso 

40 horas por artigo com fator de impacto 

(jcr) (A1, A2 e B1) 

40 horas 

 

20 horas por artigo sem fator de impacto 

(jcr) (B2, B3, B4, B5 e C) 

Publicação de artigos completos 

em anais de eventos  

10 horas por artigo publicado em anais de 

eventos locais 

 

 

 

30 horas 

12 horas por artigo publicado em anais de 

eventos regionais 

16 horas por artigo publicado em anais de 

eventos nacionais 

20 horas por artigo publicado em anais de 

eventos internacionais 

Publicação de resumos em anais 

de eventos 

4 horas por resumo publicado em anais de 

eventos locais 

 

 

 

30 horas 

6 horas por resumo publicado em anais de 

eventos regionais 

8 horas por resumo publicado em anais de 

eventos nacionais 

10 horas por resumo publicado em anais de 

eventos internacionais 

OBS.: Quando o aluno publicar no mesmo 

evento o resumo e o texto completo, só serão 

contabilizadas as horas referentes ao texto 

completo. 

Publicação de resumos 

expandidos em anais de eventos 

5 horas por resumo expandido publicado em 

anais de eventos locais 

30 horas 

6 horas por resumo expandido publicado em 

anais de eventos regionais 

9 horas por resumo expandido publicado em 

anais de eventos nacionais 

12 horas por resumo expandido publicado 

em anais de eventos internacionais 

Publicação de artigos de 

divulgação em jornais e revistas 

10 horas por artigo 30 horas 

Publicação de capítulo de livro 20 horas por capítulo 40 horas 

Bolsista de iniciação científica e 

tecnológica 

30 horas por semestre 60 horas 
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Participação em Projetos de 

Pesquisa e/ou Extensão 

coordenados por docentes do IF 

Baiano 

Carga horária referente às horas trabalhadas 

no projeto, com limite de 20 horas por 

projeto. 

 

40 horas 

 

Comunicações (orais ou painéis) 

apresentadas em eventos 

acadêmicos e científicos. 

10 horas por comunicação oral e 5 horas por 

painel 30 horas 

Estágio Extracurricular Equivalente à carga horária do estágio 20 horas 

Participação em Comissão no 

âmbito do IF Baiano 

 

10 horas por evento 

 

30 horas 

Representação estudantil 10 horas por semestre 30 horas 

Monitoria de disciplina e 

laboratório 

20 horas por semestre 
40 horas 

Participação em grupo de estudo 

coordenado por docente do IF 

Baiano 

10 horas por semestre 

40 horas 

Participação em cursos de 

extensão 

10 horas como monitor 

40 horas 
5 horas como ouvinte 

15 horas como coordenador 

15 horas como palestrante 

Participação em eventos 

científicos 

10 horas  como monitor 

40 horas 
5 horas como ouvinte 

15 horas como coordenador 

15 horas como palestrante 

Participação em cursos 

extracurriculares 

Carga horária do curso 
20 horas 

Realização de exposição de arte 5  horas por exposição 20 horas 

Publicação de livros de literatura 15 horas por livro 30 horas 

Trabalho voluntário em 

instituições públicas de ensino 

Carga horária especificada na declaração 

emitida pela instituição de ensino 
20 horas 

Trabalho voluntário em ONG e 

outras instituições sem fins 

lucrativos 

Carga horária especificada na declaração 

emitida pela instituição 20 horas 

Premiações ou distinções 10 horas por premiação ou distinção 20 horas 

Outras atividades técnicas, 

culturais, artísticas e de 

representação 

Conforme decisão da Comissão de 

Avaliação das Atividades Complementares. 20 horas 


