
Instituto Brasileiro de Atuária - IBA
Tabela de Pontos anexa à Resolução IBA nº 02/2015

1. Atividades de Aprendizagem na área atuarial ou afins

 a) Cursos/Eventos de curta duração (mais de 1h e menos de 3h) do IBA 8 10

 b) Cursos/Eventos de curta duração ( mais de 1h e  menos de 3h) 3 5

 c) Cursos/Eventos de curta duração (mais de 1h e menos de 3h) do IBA 12 15

 d) Cursos/Eventos de média e longa duração (3h ou mais) 5 10
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h g) Mestrado nos últimos 10 (dez) anos 25

i h) Doutorado ou Pós-Doutorado nos últimos 10 (dez) anos 30

2 4

2 4

l k) Aprovação em exames internacionais de instituições associadas ao IAA (por módulo) 0 10

0 10

n m)Certificação em instituições nacionais (exceto o IBA) e internacionais em áreas afins 0 10

o n) Participação em mini eventos mínimo de 1h - no máximo 20 pontos 0 2

p o)Participação em Assembleia Técnica do IBA 0 3

p) Outros Cursos/Eventos (mínimo de 1h) do IBA - pontos por hora - Limitado a 15 pontos por evento 5

q) Outros Cursos/Eventos (mínimo de 1h) - pontos por hora - Limitado a 10 pontos por evento 3

2. Atividades de Ensino na área atuarial ou afins
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j) Orientação de dissertação e tese e composição de banca (por disciplinas diferentes) 10

k) Debatedor em apresentações (alíneas de a à e deste item) 5

3. Atividades de Publicação na área atuarial ou afins

a) Artigo circ. internacional em Ciências Atuariais 25

b) Artigo circ. internacional de áreas afins

c) Artigo circ. Nacional em Ciências Atuariais

d) Artigo circ. Nacional de áreas afins 10

e) Anais de Congresso Internacional de Ciências Atuariais 25

f) Anais de Congresso Internacional de áreas afins 20

g) Anais de Congresso Nacional de Ciências Atuariais 15

h) Anais de Congresso Nacional de áreas afins 10

i) Apostilas - máximo 15 pontos 5

j) Capítulo de livro área atuarial - nos últimos 10 anos - com pelo menos 20 páginas - máximo de 50 pontos 10 por Capítulo

k) Livros em Ciências Atuariais - nos últimos 10 anos - com no mínimo 100 páginas 50

l) Capítulo de livro áreas afins - nos últimos 10 anos - com pelo menos 20 páginas - máximo de 50 pontos  5 por Capítulo

m) Livros em Ciências Afins - nos últimos 10 anos - com no mínimo 100 páginas 25

4. Atividade Profissional na área atuarial 15

Pontos à 
Distância

Pontos 
Presenciais

 e a) Participação no Congresso do IBA

 f b) Participação em Congressos Nacionais 30 25

 g c) Participação em Congressos Internacionais 40 25

 g d) Pós-graduação lato sensu (entre 120 e 240 360h ou mais) nos últimos 10 (dez) anos  - utilização única

 e) Pós-graduação lato sensu (entre 240h e 360h) nos últimos 10 (dez) anos - utilização única 

 f) Pós-graduação lato sensu (acima de 360h) nos últimos 10 (dez) anos - utilização única 

50 60

60 70

j i) Participação nas Comissões Técnicas do IBA - por reunião -  no máximo de 28 32 pontos e 2(duas) comissões 

k j) Participação em Câmaras Técnicas Governamentais / Comissões Técnicas Atuariais - por reunião - no máximo de 28 32 pontos e 
2(duas) comissões 

m l) SOA  ou CAS - aprovação  por módulo (adicional de 10 pts. quando certificado ASA e 20 pts. quando certificado FSA)

a) Apresentação no Congresso ou Assembleia Técnica do IBA - uma por evento 30 20

b) Apresentação em Congressos de Ciências Atuariais ou afins - uma por evento 

c) Apresentação em  eventos de curta duração do IBA (menos de 3h) - uma por evento 10 15

d) Apresentação em eventos de média e longa duração do IBA (mais de 3h) - uma por evento 

e) Apresentação em eventos de média e longa duração (outros) (mais de 3h) - uma por evento 

f) Ensino na Graduação (por disciplinas diferentes) - no máximo 2 disciplinas

g) Ensino na Pós-graduação lato sensu (por disciplinas diferentes) - no máximo 2 disciplinas

h) Ensino no Mestrado (por disciplinas diferentes) - no máximo 2 disciplinas

i) Ensino no Doutorado ou Pós Doutorado (por disciplinas diferentes) - no máximo 2 disciplinas

20 15

15 20

(alterado pelo artigo 5º, da Resolução IBA 01/2020)
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