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Atividade Desenvolvida 

 
 

Número de horas válidas como 
Atividades Complementares 

Número Máximo 
de horas que 

podem ser 
aproveitadas na 
integralização de 

220 h de AC 
Projeto Interdisciplinar 1º semestre 10 horas de pesquisa 110 
Projeto Interdisciplinar 2º semestre 30 horas de pesquisa 110 
Projeto Interdisciplinar 3º semestre 20 horas de pesquisa 

5 horas de ensino 
12 horas de extensão 

110 
110 
110 

Projeto Interdisciplinar 4º semestre 40 horas de pesquisa 110 
Projeto Interdisciplinar 5º semestre 6 horas de extensão 110 
Projeto Interdisciplinar 6º semestre 6 horas de extensão 110 
Projeto Interdisciplinar 7º semestre 10 horas de extensão 

5 horas de ensino 
5 horas de pesquisa 

110 
110 
110 

Projeto Interdisciplinar 8º semestre 5 horas de ensino 
5 horas de pesquisa 

110 
110 

Apresentação de Monografia 9º ou 10º semestre 5 horas de ensino 110 
Atividades de iniciação cientifica ou equivalentes, 
realizadas na FBB, e grupo de estudo com a 
devida comprovação do coordenador do projeto. 

 
4 horas de AC 

 
Até 100 horas 

Atividades de monitorias de ensino, devida 
comprovação do coordenador. 

4 horas de AC Até 60 horas 

Aperfeiçoamento em cursos de extensão 
realizados na FBB ou em outra Instituição de 
Ensino Superior reconhecida ou autorizada pelo 
Ministério da Educação, Ong’s, Secretarias de 
Educação, Empresa da Sociedade Civil. 

 
 

1 hora de AC 

 
 

Até 60 horas 

Participação como ouvinte em seminários, 
congressos e eventos de natureza acadêmica e 
profissional organizadas pela FBB ou por outra 
Instituição de Ensino Superior reconhecida ou 
autorizada pelo Ministério da Educação.   

 
 

4 horas de AC 

 
 

Até 50 horas 

Participação com apresentação de trabalhos, 
seminários, congressos, conferências e eventos de 
natureza acadêmica promovidos por órgãos 
públicos, empresas de assessorias educacionais, 
Ong’s, Movimentos Sociais, Instituições de 
Ensino Superior autorizadas pelo MEC e 

 
 
 

3 horas de eventos = 1 hora de 
AC 

 
 
 

Até 50 horas 



 

 

Empresas da Sociedade Civil. 
Participação como Membro de comissão 
organizadora de seminários, congressos e eventos 
de natureza acadêmica e profissional organizadas 
pela FBB ou por outra Instituição de Ensino 
Superior reconhecida ou autorizada pelo 
Ministério da Educação. 

 
 

1 hora de evento = 1 hora de AC 

 
 

Até 30 horas 

Participação como ouvinte de apresentação de 
monografia, dissertação de mestrado e tese de 
doutorado em Universidades Públicas e Privadas. 

 
1 hora de eventos = 1 hora de AC 

 
Até 30 horas 

Participação em projetos de extensão comunitária 
ou outros projetos de alcance social, organizados 
pela FBB, Universidades, Prefeituras, Associação 
de Bairros, Centros de Atendimentos 
Comunitários e outras organizações comprovadas 
pelas Instituições. 

 
 

3 horas de AD = 1 hora de AC 

 
 

Até 60 horas 

Elaboração e/ou execução em projetos de 
extensão comunitária ou outros projetos de 
alcance social, organizado pela FBB, 
Universidades, Prefeituras, Associação de Bairros, 
Centros de Atendimentos Comunitários e outras 
organizações comprovadas pelas Instituições. 

 
 

1 hora de AD = 1 hora de AC 

 
 

Até 50 horas 

Apresentação ou co-autoria de trabalhos em 
eventos de natureza acadêmica na área de 
formação ou áreas afins. 

 
1 apresentação = 5 horas AC 

 
Até 40 horas 

Publicação de estudos em periódicos científicos, 
livros, capítulo de livro e/ou anais de congressos 
acadêmicos. 

40 horas por livro com conselho 
editorial; 
40 horas por publicação em 
revista indexada, eletrônicas e 
outras; 
40horas por publicação de 
capítulos de livros com conselho 
editorial; 

30 horas de trabalho complexo 
em anais com conselho editorial; 
15 horas de trabalho completo em 
anais com conselho editorial; 
10 horas por publicação de 
resumo ou artigo em revista 
especializada, mas não indexada; 
5 horas por publicação de resumo 
ou artigo em anais sem conselho 
editorial; 

 
Até 100 horas 



 

 

5 horas por publicação de artigo, 
resenha, crônicas, poemas, contos 
em jornais, livros ou revistas não 
especializadas, eletrônicas ou 
não; 

 
Representação Estudantil nos Conselhos 
Superiores e Setoriais (Departamento e 
Colegiado) da FBB. 

A cada semestre = 15 horas de 
AC 

Até 50 horas 

 
OBS: 
 
- AC: Atividade Complementar 
- AD: Atividade Desenvolvida 
 
- A aplicação do Barema das Atividades Complementares (AC) será a partir da matrícula à conclusão do 

Curso de Direito (nas áreas de ciências humanas e sociais). 

 
 
 

 
 
 

 


