
QUADRO DE APROVEITAMENTO DE CARGA HORÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES DE ENSINO 
 

ATIVIDADES CÓDIGO CARGA HORÁRIA CARGA HORÁRIA 
MÁXIMA A SER 

CONTABILIZADA 

 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

Componentes curriculares não previstos na 
matriz curricular do curso 

E1 1 hora= 1 hora. 136 horas Histórico escolar atualizado, em que 
conste o  

componente curricular cursado 

Monitoria com bolsa ou voluntária- aprovada 
pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 

E2 20 horas/semestre. Não há limitação Certificado emitido pela PROGRAD ou 
pelo professor orientador. 

Cursos de formação complementar na área ou 
áreas afins, realizados de modo presencial, na 
UFBA ou outra Instituições de 
Ensino Superior (incluir cursos de 
idiomas). 

E3 1 hora= 0,5 hora 100 horas Certificado emitido pela instituição 
promotora, com atribuição da carga 
horária 

Cursos de formação complementar na área ou 
áreas afins, realizados de modo a distância, na 
UFBA em Instituições de Ensino Superior. 

E4 10 horas = 1 hora 100 horas Certificado emitido pela instituição 
promotora, com atribuição da carga 
horária 

Cursos de formação complementar na área ou 
áreas afins, realizados em outras instituições 
(excluídas as IES) 

E5 1 horas= 0, 25 horas 100 horas Certificado emitido pela instituição 
promotora, com atribuição da carga horária 

Estágio curricular não obrigatório em área 
específica ou afins (carga horária semanal 
mínima de 12 horas) 

E6 30 horas/semestre Não há limitação Termo de compromisso de estágio ou 
documento assinado pelo supervisor 
responsável, com discriminação da 
carga horária realizada e local do 
estágio. 

Cursos ministrados para profissionais de 
saúde ou para áreas afins 

E7 1 hora = 1 hora Não há limitação Certificado emitido pela instituição 
promotora, com atribuição da carga 
horária. 

Monitor em curso de idiomas. E8 10 horas/semestre 50 horas Certificado emitido pela instância 
responsável pela realização do curso. 



QUADRO DE APROVEITAMENTO DE CARGA HORÁRIA PARA AS ATIVIDADE COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES DE PESQUISA 
 

ATIVIDADES CÓDIGO CARGA HORÁRIA MÁXIMO DE CARGA 
HORÁRIA PARA 
CONTABILIZAR 

 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

Participação em projeto de iniciação científica 
institucional (bolsista ou voluntário) 

P1 20 horas/semestre Não há limitação Declaração emitida pelo coordenador 
do projeto ou pela instância competente 
da UFBA 

Participação em projeto de iniciação científica 
em outra instituição de ensino /pesquisa e afins 

P2 15 horas/semestre Não há limitação Declaração emitida pelo coordenador 
do projeto ou pela instância competente 
da instituição promotora 

Apresentação de trabalhos em eventos sem 
publicação em anais.  

P3 02 horas/apresentação 

 
Não há limitação Cópia do certificado emitido pela 

organização do evento. 

Resumos publicados em anais de eventos 
nacionais 

P4 05 horas/publicação Não há limitação Cópia do resumo nos anais do evento e 
certificado emitido pela organização do 
evento 

Resumos publicados em anais de eventos 
internacionais 

P5 10 horas/publicação Não há limitação Cópia do resumo nos anais do evento e 
certificado emitido pela organização do 
evento 

Artigo completo publicado em anais de evento 
nacionais 

P6 10 horas/publicação Não há limitação Cópia do artigo nos anais do evento e 
certificado emitido pela organização do 
evento 

Artigo completo publicado em anais 
de eventos internacionais 

P7 15 horas/publicação Não há limitação Cópia do artigo nos anais do evento e 
certificado emitido pela organização do 
evento 

Artigos publicados em periódicos nacionais P8 25 horas/publicação Não há limitação Cópia do artigo 



Artigos publicados em 
periódicos internacionais 

P9 30 horas/publicação Não há limitação Cópia do artigo 

Autoria de capítulo de livro na área da 
enfermagem ou áreas afins. 

P10 25 horas/publicação Não há limitação Cópia do capítulo do livro e da ficha 
catalográfica do livro 

Participação em coleta de dados de pesquisas 
financiadas por órgão de fomento ou 
instituições de ensino 

P11 10 horas/semestre Não há limitação Declaração da instituição organizador ou 
do coordenador do projeto 



 

QUADRO DE APROVEITAMENTO DE CARGA HORÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 

ATIVIDADES CÓDIGO CARGA 
HORÁRIA 

MÁXIMO DE CARGA 
HORÁRIA PARA 
CONTABILIZAR 

 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

Participação em projeto institucional de 
extensão (bolsista ou voluntário) 

X1 20 horas/semestre Não há limitação Declaração emitida pelo coordenador 
do projeto ou pela instância 
competente da 
UFBA 

Participação em projeto de extensão em outra 
instituição de ensino ou afins 

X2 15 horas/semestre Não há limitação Declaração emitida pelo coordenador 
do projeto ou pela instância 
competente da instituição promotora 

Participação como ouvinte em seminários, 
congressos, simpósios, conferências, 
encontros, reuniões científicas ou eventos 
similares promovidos por instituições de 
ensino, pesquisa e extensão. 

X3 1 hora = 0,5 horas Não há limitação Certificado emitido pela instituição 
promotora, com especificação da carga 
horária 

Participação como palestrante em seminários, 
congressos, simpósios, conferências, encontros, 
reuniões científicas ou eventos similares 
promovidos por instituições de ensino, pesquisa e 
extensão (eventos não vinculados à 
componentes curriculares cursados pelo 
discente). 

X4 1 hora= 1 hora Não há limitação Certificado emitido pela instituição 
promotora, com especificação da carga 
horária 

Participação na comissão organizadora de 
eventos promovidos por instituições de ensino, 
pesquisa, extensão ou de assistência à saúde 

X5 1 hora= 0,5 hora Não há limitação Certificado emitido pela instituição 
promotora, com especificação da carga 
horária 



 
(eventos não vinculados à componentes 
curriculares cursados pelo discente) 

    

Membro de diretório ou centro acadêmico X6 10 horas/semestre Não há limitação Documento emitido pelo presidente 
do diretório ou coordenador do 
centro acadêmico. 

Representante em órgãos colegiados do IMS- 
CAT-UFBA (colegiado, coordenação 
acadêmica ou Congregação) 

X7 10 horas/semestre Não há limitação Documento emitido pelo 
coordenador do órgão colegiado 

Membro de empresa júnior X8 10 horas/semestre Não há limitação Documento emitido pelo presidente ou 
equivalente da empresa 

Produção de eventos culturais ou artísticos X9 10 horas/semestre Não há limitação Certificado emitido pela 
organização do evento 

Participação em eventos culturais e artísticos X10 1 hora= 0,5 hora 50 horas Certificado emitido pela organização do 
evento 

Premiação em trabalho de pesquisa, ensino ou 
extensão. 

X11 10 horas/por 
premiação 

Não há limitação Certificado emitido pela organização do 
evento 

 


