UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

NORMAS PARA APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Art. 1 - As atividades complementares para fins de integralização do curso de Bacharelado
em Ciência da Computação estão classificadas em 8 (oito) grupos, a saber:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Ensino
Pesquisa
Extensão
Vivência Profissional
Eventos Técnicos Científico
Intervenção Organizacional
Representação Estudantil
Formação Interdisciplinar

Art. 2 - A carga horária total das atividades complementares será de 100 horas conforme
projeto pedagógico, respeitando o limite máximo de carga horária de cada grupo.
Art. 3 - De forma a estimular a pluralidade de conhecimento, a distribuição da carga
horária total das atividades complementares constantes nos Incisos I a VIII do Art. 1º
destas Normas está definida pelo estabelecimento de limites para cada grupo de atividade.
Art. 4 - A identificação das atividades complementares, segundo o grupo, com seus
respectivos limites de carga horária está estabelecida no Barema das Atividades
Complementares, que é parte integrante da presente Norma.
Parágrafo Único - Para atividades não contempladas no Barema mencionado no caput
deste Artigo, o aluno deverá pedir avaliação pelo Colegiado fornecendo documentos
comprobatórios com conteúdo da atividade, data de realização e carga horária que
auxiliem o Colegiado a identificar e atribuir carga horária equivalente e grupo respectivos.
Art. 5 - As disciplinas optativas não podem ser utilizadas como atividades complementares.
Art. 6 - Estas Normas entram em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

BAREMA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Tabela de Conversão das Atividades Complementares:
Grupo I – Ensino (Máximo de 30 horas)
Atividade

Comprovação

Carga Horária

Atividade Institucional de Monitoria
(voluntária ou financiada) sob
orientação de docente da UFBA.

Certificado/declaração com registro
de data e carga horária mínima de
20 horas por semestre.

20 horas por semestre

Programa ou Grupo de Educação Tutorial
sob orientação de docente da
UFBA.

Certificado/declaração com registro
de data e carga horária mínima de
20 horas por semestre.

20 horas por semestre

Grupo de Estudo sob orientação de
docente da UFBA.

Certificado/declaração elaborado
pelo docente orientador com
registro de data e carga horária
mínima de 10 horas por semestre

10 horas por semestre

Instrutor de curso de extensão.

Relatório de professor orientador
e/ou certificado que registre a carga
horária mínima de 20 horas por
semestre.

20 horas por curso

Monitor de curso de extensão.

Relatório de professor orientador
e/ou certificado que registre a carga
horária mínima de 10 horas por
semestre.

10 horas por curso

Grupo II – Pesquisa (Máximo de 30 horas)
Atividade

Comprovação

Carga Horária

Apresentação de trabalhos (oral ou
pôster) em eventos científicos.

Comprovante de apresentação.

10 horas

Trabalho publicado em periódico que
possua comitê científico

Certificado de publicação do artigo
do referido periódico ou quaisquer
outros comprovantes de publicação
do artigo (impressão da página
online do periódico com o referido
artigo).

30 horas por artigo.

Trabalho publicado em anais de
conferência nacional ou internacional que
possua comitê científico

Certificado de publicação do artigo
da referida conferência ou
quaisquer outros comprovantes de
publicação do artigo (impressão de
página do IEEE, JEMS, ACM, etc,
por exemplo, com o referido artigo).

20 horas por artigo.

Trabalho publicado em anais de
conferência regional que possua comitê
científico

Certificado de publicação do artigo
da referida conferência ou
quaisquer outros comprovantes de
publicação do artigo.

15 horas por artigo.

Premiação em trabalhos de pesquisa.

Apresentação de cópia do
certificado de premiação.

20 horas

Grupo III – Extensão (Máximo de 30 horas)
Atividade

Comprovação

Carga Horária

Participação em projetos de extensão
(contemplado ou não com bolsa de
órgão de fomento).

Certificado ou declaração que
registre a carga horária mínima de
20 horas por semestre.

20 horas por semestre

Participação em evento de extensão.

Certificado de participação no
evento.

10 horas por evento

Apresentação de trabalho em evento de
extensão.

Certificado de apresentação de
trabalho no evento.

10 horas por trabalho

Premiação em trabalhos de extensão.

Apresentação de cópia do
documento de premiação.

20 horas por prêmio

Grupo IV – Vivência Profissional (Máximo de 30 horas)
Atividade

Comprovação

Relatório do professor responsável
pela Empresa Junior que avaliará a
atuação do aluno e seu
Atividades em empresas juniores na UFBA
aproveitamento, constando carga
horária mínima de 51 horas por
semestre de trabalhos realizados.

Carga Horária

10 horas por semestre.

Estágio supervisionado

Termo de compromisso e relatório
de conclusão da atividade com
assinatura dos responsáveis pela
atividade.

30 horas por semestre

Atividades de Gestão de Redes de
Computadores Acadêmicas na UFBA

Relatório de um professor
responsável, com avaliação da
atuação do aluno e seu
aproveitamento, constando carga
horária mínima de 51 horas por
semestre de trabalhos realizados.

10 horas por semestre.

Certificação na área de tecnologia.

Certificado emitido por Instituição
reconhecida e responsável pela
Certificação.

30 horas por certificação

Treinamento profissional na área de
formação do aluno (curso de capacitação).

Certificado ou declaração com
registro de conteúdo, data e carga
horária de no mínimo 10 horas.

10 horas por curso

Bolsista técnico ou similar dentro de um
projeto que envolva uma
universidade

Declaração com registro de
atividades e carga horária
realizadas

20 horas por semestre

Grupo V – Eventos Técnicos-científicos (Máximo de 30 horas)
Atividade

Comprovação

Carga Horária

Participação em congressos, seminários,
simpósios, conferências, fóruns,
workshops, semana de curso,
etc.

Certificado ou declaração de
participação com registro de data

5 horas

Participação em olimpíadas e/ou
maratonas na área de computação.

Certificado ou declaração de
participação com registro de data.

10 horas

Premiação em olimpíadas e/ou
maratonas na área de computação

Apresentação de
certificado/declaração de premiação

20 horas por premiação

Participação em comissão organizadora de
eventos de caráter
científico na área de computação.

Certificado ou declaração com
registro de data.

10 horas

Participação em eventos como
palestrante.

Certificado ou declaração com
registro de data.

20 horas

Grupo VI – Intervenção Organizacional (Máximo de 30 horas)
Participação em comissão organizadora de
eventos de caráter científico e/ou
acadêmico científicas com abordagem em
temas da área de computação e
informática.

Certificado ou declaração com
registro de data.

10 horas.

Participação em eventos como
ministrante de cursos.

Certificado ou declaração com
registro de data.

15 horas.

Coordenação de congressos, simpósios e
semanas científicas com abordagem em
temas da área de computação e
informática.

Certificado ou declaração com
registro de data.

20 horas.

Participação em atividades relacionadas às
demandas administrativas/organizacionais
deste Colegiado ou do Departamento de
Ciência da Computação.

Certificado ou declaração com
registro de data deste Colegiado
contendo a carga horária
específica.

mínimo de 5 horas e
máximo de 10 horas por
atividade.

Grupo VII – Representação Estudantil (Máximo de 30 horas)
Atividade

Comprovação

Carga Horária

Representação discente na UFBA (CA, DA
e/ou DCE).

Ata de posse e declaração do órgão
discente de cumprimento da
representação.

30 horas por mandato

Representação discente em um
Colegiado.

Declaração do órgão colegiado.

30 horas por mandato

Representação estudantil em
Certificado ou declaração da
sociedades científicas da computação. Ex.:
sociedade atestando a participação.
SBC, IEEE, ACM.

30 horas por ano

Grupo VIII – Formação Interdisciplinar (Máximo de 30 horas)
Atividade

Comprovação

Carga Horária

Cursos de idiomas presenciais ou à
distância, com aprovação, a partir do
nível intermediário em diante.

Certificado com registro de data e
carga horária

15 horas por nível
concluído

Certificação de proficiência em língua
estrangeira.

Certificado emitido por instituição
reconhecida e responsável pela
certificação.

20 horas por certificação

Disciplinas cursadas dentro da UFBA, não
sendo estas aprovadas como obrigatórias
ou optativas pelo
BCC.

Registro da disciplina no respectivo
Histórico Escolar

10 horas por disciplina

