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ATA 01/2017 DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATIVIDADES

COMPLEMENTARES DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM

SEGURANÇA NO TRABALHO - CSTST

Em seis de setembro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, reuniu-

se,  na  sala  de  reuniões  do  bloco  administrativo,  atendendo  à  convocação  da

Coordenadora de Atividades Complementares do Curso Superior de Tecnologia em

Segurança no Trabalho - CSTST, prof.ª Laís Abrantes, a Comissão responsável por

deliberar  acerca  de tais  atividades,  com o objetivo  de discutir  e  decidir  sobre  a

seguinte pauta:

•  Alteração da tabela de atividades complementares constante no atual  PPC do

Curso.

A  Coordenadora  de  Atividades  Complementares  iniciou  a  reunião

enfatizando a inadequação da tabela em pauta à realidade do Curso Superior de

Tecnologia em Segurança no Trabalho, fato este que foi, em seguida, reconhecido

de maneira  unânime pela  própria  Comissão responsável.  Desse modo,  partiu-se

para minuciosa análise das atividades dispostas na tabela. Em seguida, deliberou-se

acerca das alterações necessárias não apenas nas atividades propriamente ditas,

mas também nas cargas horárias equivalentes e máximas que lhes são atribuídas.

Por  fim,  decidiu-se  pela  instituição  de  nova  tabela,  a  qual  segue  em  anexo  à

presente Ata. 
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ANEXO

NOVA TABELA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PPC DO CURSO

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO

Atividades
Complementares (1)

Carga horária equivalente Carga horária máxima

Monitoria 
(em disciplina que compõe o
currículo do curso).

10h/mês
40 horas

Estágio  extracurricular
(devendo  atender  as
legislação  nacional  de
estágios supervisionados).

40h/ estágio
40 horas

Iniciação  científica
(participação  em  projeto
devidamente formalizados na
instituição  e/ou  órgãos  de
fomento a  pesquisa na área
do curso).

40h/ projeto
40 horas

Atividades  de  Extensão
(participação  em  atividades
devidamente formalizados na
instituição).

40h/ projeto
40 horas

Representação  e
administração  em  entidades
estudantis  (integrante  de
centro  acadêmico,  membro
de  colegiado  do  curso,
integrante  do  DCE  da
Instituição).

05h/ mandato
10 horas

Congressos,  seminários,
encontros,  simpósios e afins
de  caráter  científico  e/ou
tecnológico,  na  área  de
segurança  no  trabalho
(participação como ouvinte).

10h/ evento 30 horas

Congressos,  seminários,
encontros,  simpósios e afins
de  caráter  científico  e/ou
tecnológico,  na  área  de
segurança  no  trabalho
(participação  como
palestrante).

20h/ evento 40 horas

Palestras/mesas
redondas/oficinas, na área de
segurança  no  trabalho
(participação como ouvinte).

05h/ evento 30 horas

Palestras/mesas
redondas/oficinas,  na  de
segurança  no  trabalho
(participação  como
debatedor).

10h/ evento 40 horas

Cursos  ou  minicursos,  na



área  de  segurança  no
trabalho  (participação  como
ouvinte).*

10h/ evento 40 horas

Cursos  ou  minicursos,  na
área  de  segurança  no
trabalho  (participação  como
ministrante).**

20h/ evento 40 horas

Participação  em  concursos,
na  área  de  segurança  no
trabalho.

20h/ concurso 20 horas

Participação  em  empresas
juniores  e/ou  empresas
incubadas  que  tenham
vínculos com o IFPB.

10h/ mês 40 horas

Participação  em  comissões

organizadoras de eventos. 10h/ evento 30 horas

Curso de língua moderna 03h/ semestre aprovado 09 horas

(1)  Cada  aluno deverá  desenvolver  pelo  menos 03  (três)  tipos  de  atividades  entre  as  relacionadas  acima,

devidamente  comprovadas  por  meio  de  certidão,  emitidas  pela  entidade  promotora  da  atividade.  A

documentação deverá ser apresentada ao professor coordenador das Atividades Complementares.

*Serão computadas as horas do evento até o limite de sua respectiva carga horária.

**Será compatibilizado o dobro da carga horária constante no certificado.
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REQUERIMENTO

Tendo em vista deliberação da Comissão de Atividades Complementares

do Curso Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho – CSTST, segundo Ata

01/2017, a Coordenação responsável por tais atividades, representada pela prof.ª

Laís Abrantes, requer que se proceda à devida alteração da tabela de atividades

complementares do atual PPC do curso, conforme anexo presente na referida Ata.

____________________________________

Prof.ª Laís Abrantes


