
ANEXO I 

Atividades complementares das/os discentes do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade 
 

TABELA DE VALORES PARA AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES - BAREMA (AC) 

1.Atividades didáticas e acadêmicas* Carga horária 

Participação em projetos de iniciação científica/Pesquisa orientada por docente 40h 

Estágio não obrigatório, em instituições públicas e privadas, com assinatura do termo de 
compromisso. 

40h 

Atividade de monitoria docente. 40h 

Participação em projeto de extensão. 40h 

Representação estudantil. 20h 

*Mínimo de um semestre e máximo de dois semestres. 

2.Participação em eventos*   Carga horária 

Participação em eventos científicos e artísticos-culturais na área de Gênero e Diversidade e 
áreas afins (seminários, simpósios, congressos, palestras  etc.): 

 

Eventos Locais ou regionais. Até 20h 

Eventos nacionais. Até 25h 

Eventos internacionais. Até 30h 

Participação em eventos científicos e artísticos-culturais na área de Gênero e Diversidade e 
áreas afins com apresentação de trabalho/palestrante: 

 

Eventos Locais ou regionais. Até 30h 

Eventos nacionais. Até 35h 

Eventos internacionais. Até 40h 

*Até o máximo de 80h pela soma dos itens. 

3.Produção científica* Carga horária 

Publicação de artigo em revista científica. Até 50h 

Publicação de artigo em anais de eventos científicos. Até 20h 

Publicação de resumo em anais de eventos científicos. Até 10h 

*Até o máximo de 80h pela soma dos itens. 

4.Cursos e Monitorias* Carga horária 

Participação em cursos de curta duração para formação complementar na área de Gênero e 
Diversidade e áreas afins. 

Até 100h 

Monitoria e apoio a eventos. Até 40h 

Outras atividades acadêmicas/técnico-científicas/artístico-culturais, incluindo participação em 
atividades com certificado sem definição de carga horária. 

Até 20h 

*Até o máximo de 150h pela soma dos itens. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Atividades das/os discentes do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade 

 
TABELA DE VALORES PARA AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES - BAREMA (A) 

 

1.Estágio não obrigatório* Carga horária 

Em entidade de classe ou categoria social Até 30h 

*Mínimo de um semestre e máximo de dois semestres. 

2.Atuação em gestão* política públicas nas áreas de estudos de Gênero e Diversidade Carga horária 

Programa ou projeto de âmbito nacional ou regional. Até 100h 

Programa ou projeto de âmbito local. Até 50h 

*Máximo de 150h pela soma dos itens 

3.Intercâmbio* em área relacionada ao campo de incidência do curso Carga horária 

Intercâmbio internacional. Até 50h 

Intercambio nacional Até 30h 

*Máximo de 80h pela soma dos itens. 

4.Voluntariado* com atuação na área de incidência dos estudos de gênero e diversidade Carga horária 

Projetos de promoção da equidade de gênero e diversidade Até 50h 

Projetos de desenvolvimento social Até 30h 

*Mínimo de um semestre e máximo de um ano, até 80h pela soma dos itens. 

5.Representação* com atuação voltada à equidade de gênero e respeito à diversidade Carga horária 

Em entidade de classe ou categoria social Até 20h 

Em instituição laboral ou sindical  Até 20h 

*Mínimo de um semestre e máximo de três, até 80h pela soma dos itens. 

6.Arte e Cultura* com recorte de gênero e diversidade Carga horária 

Participação em ou produção de : filme, vídeo, texto literário, peça de teatro, intervenção 
urbana, design, pintura, escultura, etc. 

Até 40h 

*Máximo de 40h pela soma dos itens 

7.Esporte* Carga horária 

Participação, com destaque, em competição esportiva Até 30h a 50h 

*Máximo de 30h para homens e 50h para mulheres (tendo em vista as restrições impostas à participação feminina 

nos esportes). 

8.Projetos Carga horária 

Elaboração, análise ou avaliação de projeto  social Até 50h 

 

9.Organização de eventos destinados à reflexão acerca das questões de gênero e diversidade Carga horária 

Evento interno Até 30h 

Evento externo  Até 40h 

  

10.Outros Carga horária 

Outra modalidade de atividade inequivocadamente importante para o aprimoramento da 
formação profissional e para o compromisso social na área de gênero e diversidade 

Até 40h 

 

  

 

 


