
 

 

 

 

 

Tabela que sumariza a Resolução 01-2017, aprovada na 62ª Reunião Ordinária do 

Colegiado do Curso de Engenharia de Controle e Automação de Processos, 

realizada no dia 09 de fevereiro de 2017, e Resolução 01-2019, aprovada na 73ª 

Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Controle e 

Automação de Processos, realizada no dia 26 de junho de 2019, que trata dos 

critérios do aproveitamento de atividades complementares. 

 

Cap. Atividade 
Carga horária 

equivalente 

Máximo 

por aluno 

Equivalência 

no histórico 

II 

IC, IT, Projetos de 

pesquisa e extensão, 

devidamente oficializadas. 

34h/Semestre 136h 

Atividade de 

pesquisa 

Artigos nacionais. 
68h por artigo por 

aluno 
Sem limite 

Artigos internacionais. 
136h por artigo por 

aluno 
Sem limite 

Patentes ou similar ou 

registro de software. 

68h por patente por 

aluno 
Sem limite 

III 
Monitorias devidamente 

oficializadas. 
34h/Semestre 136h Monitoria 

IV 

Participação em 

congressos. Evento na 

Área em nível profissional 

(seminários estudantis não 

serão aceitos). Certificado 

de participação como 

documento 

comprobatório. 

17h/Evento 68h 

Atividade de 

pesquisa Apresentação de artigos 

nacionais. Certificado de 

apresentação como 

documento comprobatório 

34h Sem limite 

Apresentação de artigos 

internacionais. Certificado 

de apresentação como 

documento comprobatório 

68h Sem limite 

V Estagio não obrigatório 
68h máximo por 

semestre 

204h no 

curso 

Estágio 

extracurricular 

VI 

Empresas juniores, 

incubadas, outras com 

registro no SIATEX e 

relatórios avaliados pelo 

supervisor. 

Atividade técnica / 

Projeto: carga 

horária de cada 

projeto / 

participante do 

projeto 

68h 
Atividades 

diversas 



 

 

Gestão: 1 ano = 

17h + somatório de 

horas de atividades 

desempenhadas nas 

diretorias / membro 

da diretoria 

68h 

VII 

Representação estudantil 

em reuniões de órgão 

colegiado 

2h/Reunião Sem limite 
Atividades 

diversas 

VIII 

Componente curricular do 

quadro de optativas do 

curso ou que tenha 

equivalência com alguma 

optativa do curso 

1:1 

136h 

 

Disciplinas de 

outros cursos Componente curricular 

que não faz parte do 

quadro de disciplinas 

obrigatórias ou optativas 

do curso, exceto ACC. 

3:1 

IX 

Programas oficiais UFBA, 

ACC ou Permanecer 
34h/Semestre  

136h 
Atividades de 

Extensão 

Programas extraoficiais 

UFBA 
3:1 34h 

Mesário em Eleições 

20h para o 1º 

Turno e 14h para o 

2º Turno, se houver 

68h 

X 

Concurso técnico-

científico ou prêmios na 

área. 

68h / premio 

Sem limite 
Atividades 

diversas 

34h / por 

participação 

integral em 

concurso técnico-

científico 

17/fase para 

competições a nível 

igual ou superior às 

olimpíadas a nível 

de ensino superior 

XI 

Cursos de extensão 

interno ou externo a 

UFBA e mínimo 8h na 

área das Engenharias. 

Certificado como 

documento comprobatório 

1:1 136h 

Cursos 

Cursos de extensão 

interno ou externo a 

UFBA e mínimo 8h - fora 

da área ou de línguas. 

4:1 136h 



 

 

Certificado como 

documento comprobatório 

 

 


