ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO- ATPAs
As Atividade teórico-prática de aprofundamento têm como objetivo
complementar e ampliar a formação do futuro educador, proporcionando-lhe a
oportunidade de sintonizar-se com a produção acadêmica e científica relevante para
sua área de atuação, assim como com as mais diferentes manifestações culturais.
Assim, enriquecem o processo de aprendizagem do futuro professor e sua formação
social e cidadã, permitindo, no âmbito do currículo, o aperfeiçoamento profissional, ao
estimular a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais,
interdisciplinares, de permanente e contextualizada atualização. Com isso, visa à
progressiva autonomia intelectual, para proporcionar condições de articular e
mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e colocá-los em prática na sua
atuação pedagógica.
Na estrutura curricular do curso de licenciatura, constam 200 horas destinadas
à realização das Atividades teórico-prática de aprofundamento (ATPA), em
conformidade com a Resolução CNE/CP no 2/2015. Assim, as ATPA são OBRIGATÓRIAS
e devem ser realizadas ao longo de todo o curso de licenciatura, durante o período de
formação, sendo incorporadas na integralização da carga horária do curso.
Para ampliar as formas de aproveitamento, assim como estimular a diversidade
dessas atividades, apresentamos uma tabela com algumas possibilidades de realização
e a respectiva regulamentação.
As validações das ATPA seguirão as normas estabelecidas abaixo1:
A ATPA, para ser reconhecida e incorporada à carga horária necessária à
integralização do Curso, deverá ser validada pelo Coordenador do curso de
Licenciatura em Química.
A validação deve ser requerida pelo aluno ao docente de ATPA, por meio de
formulário próprio, acompanhado da cópia do certificado de participação, com a
identificação da entidade promotora do evento e a carga horária cumprida.

Normas para o curso de Licenciatura em Matemática encontrado no site:
https://docs.google.com/file/d/0Bz-sfpvoNcrmTE5QY0w3RjdjQkk/edit?pli=1
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Quando solicitado, o aluno deverá produzir relatórios referentes a cada
atividade desenvolvida, explicitando a atividade realizada, o objetivo da atividade, a
quantidade de horas pretendidas para ATPA, o local em que o evento aconteceu
quando for o caso.
As ATPA serão distribuídas no decorrer do curso. A carga horária a ser validada
por evento, assim como os documentos comprobatórios da participação do aluno na
ATPA estão relacionados na tabela a seguir.

Atividade
Disciplina de nível superior
cursada em outra instituição
(desde que não utilizada como
equivalência de disciplina, na
qual o aluno tenha sido
aprovado e que tenha cursado
durante o curso).
Participação como
apresentador, mediador,
ministrante de minicursos em
eventos com certificado

Carga horária
máxima ao
longo do
curso

Documento
comprobatório

-

40 h

Certificado de
participação,
com nota e
frequência.

5h

10h

Certificado

Carga horária
máx. por
atividade

Participação em comissão de
organização de eventos

10h

20h

Trabalho voluntário na área de
educação em projetos
elaborados e supervisionado
por docentes.

20h

80h

Curso de idiomas ou
informática

20h

40h

Participação em eventos
científicos: congresso,
simpósio, seminário,
conferência, debate, workshop,
jornada, fórum, oficina, etc.

5h

30 h

Declaração
emitida pelos
responsáveis do
evento
Declaração do
docente
supervisor e
cópia do projeto
Declaração da
instituição
ofertadora do
curso
Certificado de
participação

Curso de extensão,
aprofundamento,
aperfeiçoamento e/ou
complementação de estudos.

Certificado de
participação,
com nota e
frequência, se
for o caso
Declaração do
orientador ou
do coordenador
do projeto
Certificado de
participação
Relatório com
assinatura e
carimbo do
responsável pela
visita.
Relatório com
assinatura e
carimbo do
responsável.
Relatório final
ou produto, com
aprovação e
assinatura do
responsável.
Relatório final
ou produto, com
aprovação e
assinatura do
orientador.

-

40 h

Participação em projetos de
extensão, iniciação científica ou
iniciação à docência.

20h

80h

Seminário e/ou palestra

5h

20 h

Visita Técnica

-

10 h

Ouvinte em defesa de TCC,
monografia, dissertação ou
tese.

-

5h

Pesquisa de Iniciação Científica,
estudo dirigido ou de caso.

-

40 h

Desenvolvimento de Projeto
Experimental

-

40 h

-

40 h

Certificado

-

20 h

Cópia da
publicação

Apresentação de trabalho em
evento científico
Publicação de resumo em anais
ou de artigo em revista
científica
Pesquisa bibliográfica
supervisionada
Resenha de obra recente na
área do curso
Assistir a vídeo, filme, recital
peça teatral, apresentação
musical, exposição, mostra,
workshop, feira, etc.
Campanha e/ou trabalho
voluntário de ação social ou de

-

20 h

-

10 h

02 h

10 h

-

30 h

Relatório
aprovado e
assinado pelo
supervisor
Divulgação da
resenha
Ingresso ou
comprovante e
breve
apreciação
Relatório das
atividades

extensão universitária

Resenha de obra literária

02 h

10 h

Monitoria

-

40 h

Plano de intervenção

-

20 h

Docência em minicurso,
palestra e oficina

-

20 h

Representação Estudantil

-

20 h

Participação na produção de
objetos artísticos publicados ou
apresentados ao público
(Teatro, Literatura e Música).

10h

20h

Participação em cursos, oficinas
ligados à manifestação artística

10h

20h

Participação em eventos de
natureza artística, esportiva ou
cultural.

5h

20h

desenvolvidas
aprovado e
assinado pelo
responsável.
Divulgação da
resenha
Relatório das
atividades
desenvolvidas
aprovado e
assinado pelo
responsável.
Relatório das
atividades
desenvolvidas
aprovado e
assinado pelo
responsável.
Relatório das
atividades
desenvolvidas e
declaração.
Declaração da
instituição
Relatório
apresentado ao
docente de
ATPA
Declaração do
propositor do
curso
Relatório
apresentado ao
docente de
ATPA

Tabela 6. Distribuição das atividades teórico-prática de aprofundamento – ATPA

* Outras atividades que não estiverem relacionadas poderão ser analisadas pelo
Colegiado de Curso ou pelo Coordenador para validação.

Os alunos ingressantes no Curso de Licenciatura em Química, por meio de
transferência ou reingresso, ficam sujeitos ao cumprimento da carga horária
estabelecida para a ATPA, podendo solicitar o cômputo da carga horária atribuída pela
instituição de origem a essas atividades, observada a compatibilidade da ATPA
estabelecida pela instituição de origem e carga horária com as estabelecidas neste
documento.

PASSO A PASSO PARA A REQUISIÇÃO DE ATPC
VIA FORMULÁRIO ELETRÔNICO PELO SUAP:

1º Acesse o SUAP e na barra lateral acesse “Ensino” e depois “Boletins”;

2º Passo: em “Boletins” selecionar a aba “Atividades Complementares”;

3º Passo: No quadro resumo de AACCs clicar em “Informar Atividade Complementar”:

4º Passo: Insira os dados da atividade; 1 – selecionar o ano e o período letivo em que a
atividade foi realizada; 2 – em vinculação, selecionar curricular; 3 – em tipo, selecionar
atividade complementar; 4 – em atividade, descrever a atividade exatamente como consta na
tabela 1 de atividades (tabela 6 do PPC); 5 – data da realização da atividade; 6 – carga horária,
indicar conforme a tabela 1 e observar o máximo de horas por atividades e no curso; 7 –
incluir informações adicionais para controle próprio (essas informações não aparecem ao
coordenador ou secretaria); 8 – anexar o arquivo no formato PDF e 9 – enviar.
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