TABELA NORMATIVA SUPLEMENTAR, À RESOLUÇÃO Nº 043/2013 (ATIVIDADES
COMPLEMENTARES) APROVADA EM REUNIÃO DO COLEGIADO DO CST EM REDES DE
COMPUTADORES, REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2018.
Aprovado pelo NDE e
Atividade

Colegiado

Com

Quantitativos sem

comprovaçãode CH

comprovação de CH
Palestras
Cursos Cisco Online

1h

1h

Máximo 10h

Máximo 40 horas

Participação em cursos de qualificação online na
área afim do curso com certificado de
aproveitamento.
Webinars Cisco

consuper/2013

50 % da carga
Máximo 10h
1h

Participação como ouvinte em defesas
públicas de teses, dissertações

Previsto
Resolução no 043 –

comprovada

1h
Carga horária

1h

comprovada

Máximo 5h

Máximo 5h

Até 5h

Não será considerado

Cada mês até 5h

Cada mês até 5h

ou monografias.
Participação em ações sociais cívicas e
comunitárias.
Exercício profissional com vínculo empregatício,
desde que na área do curso.
Estágio não-obrigatório na área do curso,
formalizado pelo IF Catarinense.
Horas de disciplinas de cursos técnico na área
um ano antes do ingresso podem ser contadas

Não será considerado

Não será considerado

Comprovação pelo
relatório
Não será
considerado

integrado / concomitante / subsequente

Resolução nº 043/2013 (Atividades complementares)
IMPORTANTE:Artigo 6º. As atividades complementares devem ser desenvolvidas no decorrer do curso,
entre o primeiro e o último semestre, sem prejuízo da frequência e aproveitamento nas atividades
curriculares do curso, podendo ser aproveitadas as atividades que tenham sido realizadas até um ano
antes do ingresso do aluno no curso.
§1º – O período de aproveitamento das atividades curriculares complementares pode ser alterado pelo
PPC do curso específico.
§2º – Fica obrigatória a realização de atividades curriculares complementares que incluam atividades de
ensino, de extensão e de pesquisa.
§3º – As atividades curriculares complementares de ensino, de extensão e de pesquisa estão previstas
no anexo 1 desta resolução, podendo ser adicionadas outras atividades, desde que previstas em
regulamentação específica do Curso.
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