
SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SERTÃO PERNAMBUCANO 

CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL
COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO DE AGRONOMIA

BAREMA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Discente: ___________________________________________________________

Turma: ________________    Data da Análise: _____________________________
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As atividades Complementares deverão ser comprovadas com documentos que 

evidenciem suas respectivas cargas horárias máximas credenciáveis conforme Tabela 1.

Tabela 1. Tipos de atividades complementares e suas cargas horárias máximas por 
estudante do curso de Bacharelado em Agronomia.

ITEM TIPO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CH* 
MÁXIMA

CH* 
OBTIDA

01 Disciplinas concluídas em cursos de graduação 
de Instituições de Ensino Superior credenciadas 
pelo MEC que extrapolam às 225 horas das 
obrigatórias ou não previstas na matriz curricular 
do curso, que sejam afins à área de formação. 
Apresentar documento comprobatório de conclusão e 
conceito obtido, devidamente registrado pela 
Instituição promotora.

80

02 Monitoria em disciplinas do curso. Apresentar 
documento comprobatório com registro da atividade, 
carga horária, data de início e fim, nomes da 
disciplina, do discente, do docente supervisor  e  da 
instituição promotora devidamente, assinado.

80

03 Participação em jornadas, palestras, simpósios, 
congressos, seminários, núcleos temáticos  e 
demais  eventos.  Apresentar documento 
comprobatório com registro da atividade, condição do 
participante, local, data de início e fim, nome do 
educando, nome da instituição promotora e 
assinaturas.

80

04 Participação em Cursos.  Apresentar documento 
comprobatório com registro da atividade, condição do 
participante, local, data de início e fim, nome do 
educando, nome da instituição promotora e 
assinaturas.

80

05 Apresentação de trabalho científico (oral  ou 
pôster), em eventos de âmbito  local, nacional, 
regional ou internacional. Apresentar documento 
comprobatório com registro da atividade, local, data 

80



de início e fim, nome do educando, nome da 
instituição promotora e assinaturas.

06 Publicação de resumo (simples ou expandido) e 
trabalho  completo apresentado em eventos de 
âmbito local,  regional, nacional ou internacional. 
Apresentar cópia da publicação original com registro 
da atividade, local, data de início e fim, nome do 
educando, nome da instituição promotora.

80

07 Publicação de artigo científico completo (artigo 
publicado ou aceite final da publicação) em 
periódico especializado. Apresentar cópia da 
publicação original com registro do periódico, data, 
nome do discente, nome da instituição responsável 
pelo periódico.

80

08 Autoria ou coautoria de Livro ou de Capítulo de 
Livro. Apresentar original e cópia da publicação 
original com registro de data, nome do discente, 
nome da instituição responsável pela publicação, 
editora ou gráfica e ISBN.

80

09 Participação (Bolsista ou Voluntario) em Projetos 
de Iniciação Científica,  Inovação  Tecnológica, 
Extensão e Programa de Educação Tutorial (PET). 
Apresentar documento comprobatório (declaração) 
com registro da atividade, tipo de participação, carga 
horária, local, data de início e fim, título da pesquisa 
ou da atividade de extensão, nome do educando, 
nome da instituição promotora, nome do docente 
orientador e assinaturas.

80

10 Estágio não obrigatório de vivência 
agroecológica.   Apresentar relatório de estágio, 
documento comprobatório (declaração) com nome da 
instituição, empresa ou propriedade, nome e número 
de registro do profissional professor ou supervisor, 
local, data de início e fim, carga horária e assinaturas.

80

11 Estágio não obrigatório ou treinamento 
profissional extracurricular. Apresentar relatório de 
estágio, documento comprobatório (declaração) com 
nome da instituição, empresa ou propriedade, nome e 
número de registro do profissional professor ou 
supervisor, local, data de início e fim, carga horária e 
assinaturas.

80

12 Visitas técnicas  extracurriculares.  Apresentar 
relatório da visita técnica, documento comprobatório 
(declaração) com nome da instituição, empresa ou 
propriedade, nome do profissional professor ou 
supervisor, local, data de início e fim, carga horária e 

40 



assinaturas.
13 Representação em entidades estudantis, 

Colegiado de curso, Conselho da Unidade 
Acadêmica e Conselhos Superiores.  Apresentar 
documento comprobatório (declaração) com registro 
da atividade, tipo de participação, carga horária ou 
período, local, nome do educando, nome da 
instituição promotora e assinaturas.

80

14 Participação  como  membro  de  comissão 
organizadora  de  eventos.  Apresentar documento 
comprobatório (declaração) com registro da atividade, 
tipo de participação, carga horária ou período, local, 
nome do educando, nome da instituição promotora e 
assinaturas.

50

15 Ministrante de cursos, palestras e moderador de 
mesa redonda.  Apresentar documento 
comprobatório (declaração) com registro de 
conteúdo, tipo de participação, carga horária, local, 
data de início e fim, nome do evento, nome do 
educando, nome da instituição promotora e 
assinaturas.

40

16 Participação em Fóruns.  Apresentar documento 
comprobatório (declaração), tipo de participação, 
carga horária, local, data de início e fim, nome do 
evento, nome do educando, nome da instituição 
promotora e assinaturas.

40

17 Participação em disciplinas de Nivelamento 
oferecidas pelo Programa de Formação 
Complementar e de Nivelamento Discente 
(discentes do primeiro, segundo e terceiro 
períodos). Apresentar documento comprobatório de 
participação, conclusão e conceito obtido, 
devidamente registrado pela Instituição promotora, 
bem como a carga horária, a ementa e a data de 
realização.

80

18 Láurea  Acadêmica  e  demais  premiações. 
Apresentar documento comprobatório.

80

19 Trabalho  Voluntário  (Projetos  Governamentais 
não-Governamentais,  ONGs,  Associações, 
Sindicatos  e  outros).  Apresentar  documento 
comprobatório de participação.

40

CARGA HORARIA OBTIDA -
*CH – Carga Horaria

As atividades cujos comprovantes não especificarem a carga horária receberão a 

equivalência em horas conforme Tabela 2.



Tabela 2. Equivalência em horas das atividades complementares ao curso.

ITEM 
TABELA 1

ATIVIDADES COMPLEMENTARES HORAS CH* 
OBTIDA

02 Monitoria acadêmica (por semestre) 40
03 Participação em jornadas,  palestras, 

simpósios, congressos, seminários, núcleos 
temáticos e demais eventos.
Local (cada) 
Regional (cada) 
Nacional (cada) 
Internacional (cada) 

5
10
15
20

05 Apresentação de trabalho científico (oral ou 
pôster) em eventos de âmbito  local  –  L, 
regional – R, nacional – N ou internacional – 
I.
Resumos simples (cada)
Resumos expandidos (cada)
Trabalhos completos (cada)

L   R   N   I

05-10-15-20
10-20-25-30
20-30-35-40

06 Publicação em anais de eventos científicos 
locais  (L), regionais  (R), nacionais  (N) e 
internacionais (I).
Resumos simples (cada)
Resumos expandidos (cada)
Trabalhos completos (cada)

L   R   N   I

05-10-15-20
10-20-25-30
20-30-35-40

07 Artigos completos publicados em periódicos 
indexados nacionais e internacionais.
Nacionais (cada)
Internacionais (cada)

50
60

08 Autoria ou coautoria de livro (cada)
Autoria  ou  coautoria  de  Capítulo  de  Livro 
(cada) 

40
30

13 Participação em colegiados (por semestre)
Conselhos Superiores
Colegiado do Curso
Representante de turma
Diretório Acadêmico

10
10
05
10

14 Participação como membro de comissão 
organizadora de eventos (cada)

5

18 Láurea  Acadêmica  e  demais  premiações 
(cada) 

10

19 Trabalho  Voluntário  (Projetos 
Governamentais  não-Governamentais, 
ONGs,  Associações,  Sindicatos  e  outros) 
(Cada). 

10



As atividades não previstas aqui deverão ser analisadas pelo Colegiado do curso, 

que fará uma avaliação e acreditação mediante critérios semelhantes aos utilizados neste 

documento.

O presente documento vai assinado pelos membros do Colegiado do Curso de 

Agronomia.

_________________________________   ___________________________________

  Presidente                                               Membro Docente

_________________________________   ___________________________________

                Membro Docente                                             Membro Docente

__________________________________   __________________________________ 

     Membro Docente                                             Membro Docente

__________________________________   ___________________________________  

     Membro Docente                                            Membro Discente


