
Quadro com possibilidades de Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento (ATPAs) e 

respectiva regulamentação. Outras atividades que não estiverem relacionadas poderão 

analisadas pelo Colegiado de Curso ou pelo Coordenador para validação. 

Atividade 

Carga 

horária 

máx. por 

atividade 

Carga 

horária 

máxima 

total 

Documento comprobatório 

Disciplina de outro curso ou instituição - 40 h 
Certificado de participação, com nota e 

frequência. 

Eventos científicos: congresso, simpósio, 

seminário, workshop, fórum, oficinas, etc. 
20h 60 h Certificado de participação 

Curso de extensão, cursos FIC, 

aprofundamento, aperfeiçoamento de estudos, 

etc. 

20h 60 h 
Certificado de participação, com nota e 

frequência, se for o caso 

Seminário  

e/ou palestra 
4h 40 h Certificado de participação 

Visita Técnica (Viagem a museus, empresas, 

instituições e outros) desde que não em dia 

letivo 

8h 60h 
Relatório com assinatura e carimbo do 

responsável pela visita. 

Ouvinte em aulas de Ciências ou Biologia, 

defesa de TCC, monografia, dissertação ou 

tese 

4h 20h 
Relatório com assinatura e carimbo do 

responsável. 

Desenvolvimento de Pesquisa de Iniciação 

Científica, estudo dirigido ou estudo de caso 
- 60h 

Relatório final ou produto, com 

aprovação e assinatura do responsável. 

Desenvolvimento de projeto de ensino, 

pesquisa e extensão 
- 60h 

Relatório final ou produto, com 

aprovação e assinatura do responsável. 

Elaboração de Projeto de Pesquisa, ensino e 

extensão, mediante orientação de professor 

responsável 

5h 40h 
Relatório com assinatura e carimbo do 

responsável pela orientação. 

Apresentação de trabalho  

em evento científico 
2h 40h Certificado 

Publicação de resumo em anais ou de artigo 

em revista científica 
2h 40h Cópia da publicação 

Pesquisa bibliográfica  

supervisionada 
4h 60h 

Relatório aprovado e assinado pelo 

supervisor 

Resenha de obra na área do curso 2h 20h Divulgação da resenha 

Assistir vídeo, filme, apresentação musical, 

recital, peça teatral, exposição, feira, etc. 
2h 40h 

Ingresso ou comprovante e breve 

apreciação 

Campanha e/ou trabalho de ação social ou de 

extensão como voluntário 
- 40h 

Relatório das atividades desenvolvidas 

aprovado e assinado pelo responsável. 

Resenha de obra literária 1h 10h Divulgação da resenha 

Monitoria (Organização dos laboratórios, 

preparo de material em aula prática, auxílio 

nas aulas ministradas pelo professor da 

disciplina, etc) 

2h 60h 
Relatório das atividades desenvolvidas 

aprovado e assinado pelo responsável. 

Docência em minicurso, palestra, oficina, 

escolas, cursinho popular, etc. 
- 60h 

Relatório das atividades desenvolvidas e 

declaração. 

Representação  

Estudantil, atuar como membro do 

CONCAM, PDI, Centro acadêmico,  

Colegiado de curso. 

 

- 40h 
Registro e Comprovação de vínculo e/ou 

presença 

Desenvolvimento de material didático, 

programa educacional, vídeo educativo, etc. 
- 60h 

Relatório das atividades desenvolvidas 

aprovado e assinado pelo responsável. 



Participação em Atividades de Extensão   - 60h 

Relatório das atividades desenvolvidas 

aprovado e assinado pelo responsável, 

certificado ou declaração 

 

* Os documentos comprobatórios destas atividades devem ser entregues semestralmente à Coordenação do Curso em 

datas a serem divulgadas em mural destinado ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em momento 

oportuno. 

** Cabe ao aluno comprovar a realização da atividade. No caso de filmes assistidos pela TV ou vídeos vistos pela 

internet, por exemplo, inserir informações sobre o canal e/ou site, data, horário, diretor, etc.  
 


