
ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO- ATPAs  

As Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento são atividades complementares 

que têm a finalidade de enriquecer o processo de aprendizagem, privilegiando a 

complementação da formação social do cidadão e permitindo, no âmbito do currículo, o 

aperfeiçoamento profissional, agregando valor à formação do estudante. Frente à 

necessidade de se estimular a prática de estudos independentes, transversais, opcionais, 

interdisciplinares, de permanente e contextualizada atualização profissional, as ATPAs 

visam uma progressiva autonomia intelectual, em condições de articular e mobilizar 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, para colocá-los frente aos desafios da 

profissão docente. 

A Resolução nº 2/2015 CNE/CP, em seu artigo 13, prevê que cada estudante cumpra 

200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

específicas de seu interesse, por meio da iniciação científica, da iniciação à docência, da 

extensão e da monitoria. Essas atividades são obrigatórias para a integralização do curso. 

Sob orientação do corpo docente do Curso de Licenciatura em Física os estudantes 

participarão das seguintes atividades (de acordo a Resolução no 2/2015 CNE/CP): 

a) seminários e estudos curriculares, visitas técnicas, projetos de iniciação científica, 

iniciação à docência, monitoria e extensão;  

b) atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e instituições 

educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes áreas do campo educacional, 

assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, experiências e utilização de 

recursos pedagógicos;  

c) mobilidade estudantil, intercâmbio, convênios assinados pelo IFSP com outras 

instituições de ensino superior, no Brasil ou exterior e outras atividades dessa natureza;  

d) atividades de comunicação e expressão visando à aquisição e à apropriação de 

recursos de linguagem capazes de comunicar, interpretar a realidade estudada e criar 

conexões com a vida social; 

e) atividades que valorizem a cultura, a arte e o saber, questões socioambientais, 

éticas, estéticas e relativas à diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa e de 

faixa geracional e sociocultural, como princípios de equidade. 

Tais atividades farão parte das ATPAs, e as formas de acompanhamento pelo corpo 

docente serão definidas pelo corpo docente e aprovadas pelo colegiado e submetidas à 

Pró-Reitoria de Ensino - Diretoria de Graduação. 



 Para ampliar as formas de aproveitamento, assim como estimular a 

diversidade destas atividades, apresentamos a seguir uma tabela (APROVADA DE 

ACORDO COM A PORTARIA DE NºCAR0102/2017 DE 12 DE JULHO DE 2017) com 

algumas possibilidades de realização e a respectiva regulamentação.  

 

 ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS DE 
APROFUNDAMENTO 

CARGA HORÁRIA 

E
N

S
IN

O
 

Nome da Atividade Comprovante Máxima por 
atividade 

Máxima 

Curso de línguas Certificado de conclusão do 
módulo constando período e 

carga horária 

--- 60h totais 

Disciplina/curso extracurricular de 
áreas afins 

Certificado da Instituição 
constando período e a carga 

horária 

25h/sem. 100h totais 

Grupos de Estudos Declaração do orientador 
constando o estudo realizado e 

a carga horária 

30h/sem. 60h totais 

Ministrar palestras e mini-cursos 
de Física, Educação e áreas afins 

Certificado da instituição 
constando período e a carga 

horária 

15h/sem. 60h totais 

Monitoria de disciplina do curso, 
projeto de bolsa de ensino, 

projeto de iniciação à docência  

Declaração do orientador 
constando a disciplina ou 

projeto, o período e a carga 
horária 

40h/sem. --- 

Desenvolvimento de material 
didático para disciplina específica 

do curso 

Entrega do material e 
declaração de docente 

atestando 
sua realização 

 

10h/sem. --- 

Participação em eventos 
educacionais (mostras, jornadas, 

etc) 

Certificado da instituição 
constando o período e a carga 

horária 

30h/sem. --- 

P
E

S
Q

U
IS

A
 

Apresentação de trabalho 
(apresentação oral ou pôster) em 

congressos, seminários, 
simpósios, 

conferências, etc 

Certificado da instituição 
constando o trabalho 

apresentado 

10h/trabalho 
apresentado 

--- 

Grupos de Pesquisas Declaração do orientador 
constando a pesquisa realizada 

e a carga horária 

30h/sem. 60h totais 

Projeto de Iniciação científica Declaração do orientador 
constando o projeto, o período e 
a carga horária ou certificado da 

instituição 

40h/sem. --- 

Participação em eventos 
científicos (workshop, simpósios, 
encontros, jornadas, seminários, 

congressos, etc) 

Certificado da instituição 
constando período e a carga 

horária 

30h/sem. --- 

Artigo publicado em revista 
acadêmica ou capítulo de livro 

Cópia do artigo ou do capítulo 40h/trabalho 
publicado 

--- 

E
X

T
E

N
S

Ã
O

 

Participação em evento de 
extensão (mostras, jornadas, 

exposições, etc.) 

Certificado da instituição 
constando o período e a carga 

horária 

30h/sem. --- 



 

Projetos ou Programas de 
extensão 

Declaração do orientador 
constando o projeto ou 

programa, o período e a carga 
horária 

40h/sem. --- 

C
U

L
T

U
R

A
 

    

Assistir palestras, colóquios, 
conferências, seminários ou 

cinedebates sobre temas diversos 

Certificado ou declaração da 
instituição constando o título da 
atividade, o período e a carga 

horária 

2h/atividade 30h/sem. 

Excursões multidisciplinares, 
visitas técnicas, visitação a 

museus, centros culturais, feiras 
de ciências e outras instituições 
equivalentes, assistir defesas de 
dissertação de mestrado ou tese 

de doutorado 

Cópia do ingresso de entrada ou 
recibos e relatório breve da 

atividade 

4h/atividade 12h/sem. 

Filmes e peças teatrais com 
objetivos culturais 

Mediante resenha com análise 
da atividade 

2h/atividade 10h totais 

Livros ou obras acerca de física, 
ciência, tecnologia, educação 

e/ou literárias 

Mediante resenha com análise 
da atividade 

5h/atividade 10h totais 

Participação em cursos diversos 
com caráter de difusão cultural, 

artística, educacional ou científica 

Certificado ou declaração da 
instituição constando o período 

e a carga horária 

10h/curso 40h totais 

Shows com objetivos culturais Cópia do ingresso de entrada ou 
recibos e relatório breve da 

atividade 

2h/atividade 10h totais 

Organização da semana de 
recepção dos calouros, semana 

cultural, semana nacional de 
ciência e tecnologia ou 

equivalentes 

Declaração da organização do 
evento constando a carga 

horária 

6h/evento 12h anuais 

O
U

T
R

O
S

 

Organização de eventos 
científicos 

Certificado ou Declaração da 
organização do evento 

constando a carga horária 

15h/evento 30h anuais 

Participação em Colegiados, 
Diretório Acadêmico ou outros 

órgãos institucionalmente 
constituídos de representação 

dos estudantes 

Declaração comprobatória 
emitida pelo Presidente do 

órgão 

15h/participação 30h anuais 

Colaboração em olimpíadas do 
conhecimento ou competições 

acadêmicas 

Certificado ou declaração da 
organização do evento 

constando título, período e 
carga horária 

5h/atividade 10h anuais 

Participação em campeonatos ou 
competições esportivas 

Certificado ou declaração da 
organização do evento 

constando título, período e 
carga horária 

5h/atividade 10h totais 

Participação como voluntário em 

atividade de caráter humanitário e 

social 

Declaração da Instituição 

beneficiada pelo trabalho 

voluntário 

5h/atividade 10h totais 

Tradução de artigo científico  Cópias do artigo original e do 
artigo traduzido e declaração do 

professor que coordenou o 
trabalho de tradução  

10h/atividade 20h totais 



Organizar e ministrar atividades 
de divulgação do conhecimento 

científico e da cultura para 
estudantes da educação básica 

Declaração do organizador ou 
da instituição com o título da 
atividade realizada, o dia e a 

carga horária 

4h/atividade 20h totais 

Atividades de intercâmbio 
universitário nacional ou 
internacional, com outras 

instituições de ensino superior 

Certificado ou declaração da 
instituição onde foi realizado o 
intercâmbio, mencionando o 
período em que foi realizado 

25h/sem. 100h totais 

 

 Outras atividades que não estiverem acima relacionadas poderão ser 

indicadas, desde que analisadas pelo Colegiado de Curso ou pelo Coordenador para 

validação. 

 


