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RESOLUÇÃO INTERNA Nº 02/2019 – Atividades teórico-práticas de 

aprofundamento (Atividades Complementares) 

 

 
Dispõe sobre normas para aferição de 

Atividades teórico-práticas de aprofundamento 

(atividades complementares) para os discentes 

do Bacharelado em Ciências Biológicas da 

UFSB. 

 

 
O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade 

Federal do Sul da Bahia (UFSB), em cumprimento das suas atribuições, faz saber que: 

 
 

CAPÍTULO I 

DAS DIRETRIZES GERAIS 

 
Art. 1º As atividades complementares são entendidas, para as Ciências Biológicas, como atividades 

curriculares ou extra-curriculares que possibilitem o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, 

conhecimentos, competências e atitudes do estudante, escolhidas e executadas em consonância com a 

Resolução n.2, de 18 de junho de 2007, da CES, com o correspondente Parecer CNE/CES n.8/2007 e 

com a Resolução n. 16/2015 da UFSB. 

 
Parágrafo único. Serão válidas para o cômputo de créditos e/ou carga horária, as atividades que se 

constituam como enriquecedoras e implementadoras do próprio perfil do formando, sem que se 

confundam com as atividades obrigatórias previstas no Projeto Pedagógico do Curso. 

 
Art. 2º O aluno poderá cumprir sua carga horária de Atividades Complementares realizando 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, ou ainda desempenhando função em estágio não 

obrigatório e representações estudantis, a exemplo da participação em programas de intercâmbio, 

mobilidade e monitorias; participação e organização de eventos acadêmicos, científicos, artísticos e 

esportivos; participação em projetos de pesquisa, extensão, criação e inovação; publicação de 

trabalhos em periódicos científicos e em anais de congresso; participação em órgãos colegiados e 

representação discente; e realização de estágios não obrigatórios e trabalhos voluntários. 

 
Art. 3ºAs atividades e as respectivas cargas horárias serão computadas de acordo com os critérios 

expressos no barema abaixo, expresso segundo a Resolução 001/2016 do Centro de Formação em 

Ciências Ambientais (CFCAM). 

 
CAPÍTULO II 

DA CARGA HORÁRIA E PERÍODO 
 

Art. 4º O discente deverá comprovar um total de 60 horas de carga horária efetiva em atividade 

teóricas e práticas de aprofundamento (atividades complementares). 



Art. 5º Só serão contabilizadas as atividades realizadas durante o período em que o aluno estiver 

vinculado ao curso de Bacharelado em Ciências Biológicas e iniciadas a partir do primeiro dia do 

semestre letivo de ingresso do aluno. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA 
 

Art. 6º A comprovação das atividades realizadas poderá ser feita a qualquer tempo pelo/a estudante, 

preferencialmente após ter cumprido a carga horária total das atividades. 
 

Parágrafo único. A comprovação se dará pela apresentação da documentação pertinente às 

Atividades Complementares, após validação pelo Colegiado de Curso, conforme estabelecido na 

Resolução UFSB no. 16/2015. 
 

Art. 7º Toda documentação será submetida de forma online por meio do Sistema Integrado de 

Gestão Acadêmica (SIGAA). 
 

Parágrafo único. Em casos de ausências das funcionalidades do SIGAA, o colegiado de curso 

poderá receber a documentação por outro meio, e promoverá esforços para o devido registro e 

reconhecimento da carga horária. 

 

Art. 8º Cada documento/certificado só poderá ser contabilizado uma única vez, ainda que possa ser 

abrigado em mais de um critério. 

 
Art. 9º O Colegiado de Curso definirá uma Comissão de Avaliação das Atividades Complementares 

para a conferência e parecer do pedido de comprovação realizado pelo/a estudante segundo as 

normas estabelecidas. 
 

Parágrafo único: A Comissão de Avaliação das Atividades Complementares deverá ter três 

membros docentes do curso, com mandato de pelo menos dois anos, e terá uma presidência que será 

responsável por recolher a documentação apresentada pelo/a estudante, presidir as reuniões da 

Comissão e zelar pelo bom funcionamento da mesma. 

 

Art. 10º A presidência da Comissão de Avaliação das Atividades Complementares encaminhará ao 

Colegiado de Curso os pedidos de comprovação e seus respectivos pareces, para a validação das 

Atividades Complementares, seguindo a Resolução UFSB 16/2015. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 11º O/A estudante deverá participar de atividades variadas, de acordo com o PPC, não podendo, 

sob nenhuma hipótese, preencher toda a carga horária/creditação com um único tipo de atividade. 

 

Art. 12º Certificados sem carga horária de participação em palestras e eventos, serão contabilizados 

como 1 h por dia 

 
Art. 13. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 14 - Casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo Colegiado de Curso. 

 
 

Porto Seguro - Bahia, 09 de dezembro de 2019. 

 

 
Rodrigo Antônio Ceschini 

Sussmann 

COORDENADOR DO NDE 

 
Elfany Reis do Nascimento Lopes 

VICE-COORDENADOR DO 

NDE 
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DE CURSO 



ANEXO I - BAREMA DE ATIVIDADES 

 
 

Atividades 

 
(Para cada atividade deve ser apresentado respectivo documento 

comprobatório) 

Pontuação 

Participação em atividades esportivas 10h por participação, limitadas a 20h 

Cursos de línguas (não se computam aqui horas de Componentes 
Curriculares de línguas cursados) 

Limitadas a 20h 

Participação em atividades artísticas e culturais (música, teatro, coral, 

radioamadorismo, etc.) 

Limitadas a 10h 

Participação em atividades de tutoria ou monitoria acadêmicos-científicos. Carga horária do certificado, limitadas a 30h 

Participação em Diretórios, Centros Acadêmicos, Entidades de Classe, 
Conselhos e Colegiados da UFSB 

15h por quadrimestre, limitadas a 20h 

Participação efetiva em trabalhos voluntários ou beneficentes, atividades 

comunitárias, comissões de prevenção de acidentes, associações de bairros 

ou similares, brigadas de incêndio, associações escolares ou similares 

Carga horária total da atividade, limitadas a 20h 

Atuação como instrutor em palestras técnicas, seminários, cursos da área 

específica, desde que não remunerados 

Carga horária total da atividade, limitadas a 30h 

Engajamento como docente não remunerado em cursos preparatórios, de 

reforço escolar ou outros cursos de formação 

Carga horária total da atividade, limitadas a 30h 

Participação em atividades de extensão, não remunerados Carga horária limitadas a 30h do certificado de 
participação 

Participação em cursos extraordinários de sua área de formação, de 

fundamento científico ou de gestão 

Carga horária limitadas a 40h do certificado de 

participação 

Participação em palestras, congressos, seminários técnico-científicos Carga horária limitadas a 40h do certificado de 
participação 

Apresentação ou exposição de trabalhos em palestras, congressos e 
seminários técnico-científicos nacionais 

10h por apresentação, limitadas a 50h do certificado de 
participação 

Apresentação ou exposição de trabalhos em palestras, congressos e 
seminários técnico- científicos internacionais 

15h por apresentação, limitadas a 50h do certificado de 

participação 

Participação efetiva na organização de exposições e seminários de caráter 

técnico-científico 

Carga horária limitadas a 50h do certificado de 

participação 

Publicação de resumos em Anais eventos de caráter técnico-científico 
(autoria ou co- autoria) nacionais 

10h por resumo publicado, limitadas a 50h 

Publicação de resumos em Anais eventos de caráter técnico-científico 

(autoria ou co-autoria) internacionais 

15h por artigo publicado em Anais, limitadas a 50h 

Publicação em revistas nacionais de artigo de caráter técnico-científico 
(autoria ou co- autoria) 

40h por artigo publicado 

Publicação em revistas internacionais de artigo de caráter técnico-científico 

(autoria ou co-autoria) 

50h por artigo publicado 

Publicação em revistas nacionais/internacional de artigo em outras áreas 

(autoria ou co-autoria) 

20h por artigo, limitadas a 20h. 

Estágio não obrigatório na área do curso ou trabalho com vínculo 
empregatício na área do curso 

Carga horária máxima de 60h por ano 

Estudante de Iniciação Científica, bolsista ou voluntário Máximo de 60h por ano, ou proporcional aos meses de 

vínculo à IC 

Participação em projetos técnico-científicos Carga horária do certificado, limitado a 40h 

Atividade de embarque (além da carga horária obrigatória) Carga horária do certificado, limitado a 40h 

Participação em grupos de pesquisa vinculado ao diretório de grupos de 

pesquisa do Brasil 

Limitado a 10h no total 
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