
 

 

 

 

 

Anexo 12 Curso de Licenciatura em História da UESC – PPC-2018. 

Aproveitamento das Atividades Teórico-Prática de Aprofundamento – ATPA 

Atividade  Forma de participação CH atividade CH 

Máxima 

Aprovei-

tamento 

Curso de atualização e aperfeiçoamento na 

área de atuação e afins, presenciais e/ou 

EAD, ofertados na UESC e/ou IES e/ou 

instituições da sociedade civil organizada, 

devidamente reconhecidas. Incluindo 

cursos de idiomas com certificação.  

Aluno ouvinte. CH Total do 

evento.  

80 horas 

Participação em palestras, seminários, 

congressos e eventos de natureza 

acadêmica e profissional. 

Ouvinte. 

 

CH Total do 

Evento  

80h. 

Apresentação de 

trabalhos/ministrante de 

oficina. 

10 horas por 

apresentação 

50h. 

Atuação como monitor. 25 horas por 

semestre. 

50h. 

Membro da comissão 

organizadora. 

 40h 

Participação em projetos de pesquisa, 

ensino e extensão desenvolvidos pela 

UESC. 

Bolsista ou Voluntário. 50h. por 

projeto 

 

100 horas 

Estágio extracurricular legalmente 

constituído. 

Bolsista. 30h. por 

contrato 

60 horas 

Cursar disciplina Eletiva com aprovação 

não integrante da Carga Horária do curso. 

Matriculado com aprovação. 45h / 60 horas  20 horas 

Publicação.  Autoria e coautoria em 

artigos ou ensaios. 

 

15h por 

publicação 

50 horas 

Resenhas e/ou trabalhos 

completos publicados em 

coletâneas e/ou anais de 

eventos acadêmicos. 

10h; 20h 

Material didático de História 

publicado em jornais 

informativo e na WEB. 

5h. por 

publicação. 

15h 

Resumos publicados.  5h por 

publicação. 

15h 

Participação em atividades artístico-

culturais. 

Expectador; apresentador ou 

coordenador. 

05h. por 

atividade. 

30h 

Participação em intercâmbio com vínculo 

na UESC. 

Participação comprovada. Semestral 100h 

Carga Horária Exigida   200h 

Obs.: Casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de História. 

 



Curso de História - Aproveitamento das AACC – PAC 2007 

TABELA DE APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS CIENTÍFICAS-CULTURAIS – AACC. 

Atividades desenvolvidas Nº de horas válidas como AACC N° máximo de horas para 

aproveitamento 

Curso de extensão e aperfeiçoamento 

realizados na UESC ou em outra IES 

reconhecida pelo MEC, bem como por 

instituições da sociedade civil organizada, 

devidamente reconhecidas. 

2 horas de atividades desenvolvida 

= 1 hora de atividade complementar 

100 horas 

Participação em palestras, seminários, 

congressos e eventos de natureza 

acadêmica e profissional. 

2 horas de atividades = 1 hora de 

atividade complementar 

100horas 

Apresentação de trabalhos em eventos de 

natureza acadêmica. 

5 horas por apresentação 100horas 

Participação voluntária em projetos de 

pesquisa e de extensão desenvolvidos pela 

UESC. 

2 horas de atividades = 1 hora de 

atividade complementar 
100horas 

Publicação em periódicos científicos, 

capítulos de livros e/ou anais de congressos 

acadêmicos, como autor ou co-autor. 

40 horas por livro, 40 horas por 

publicação em revista indexada, 20 

horas por publicação de capítulo de 

livro ou em anais, 5 horas por 

publicação em revista 

especializada, mas não indexada 

100 horas 

Atuação como monitor. 25 horas por semestre 50 horas 

Participação em atividade de iniciação 

científica e ou grupos de estudos. 
25 horas por semestre 50 horas 

Estágio extracurricular legalmente 

constituído. 

25 horas por semestre 25 horas 

 


