
ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO- ATPAs 

 

As Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento – ATPAs - 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. 

            Desse modo, 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 Curso de 

Licenciatura em Letras – Português e Espanhol, Câmpus Avaré, 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-Práticas de Aprofundamento (ATPAs), em 

conformidade com a Resolução CNE/CP nº 2, de 1/07/2015. As ATPAs são obrigatórias 

e devem ser realizadas ao longo de todo o do curso de licenciatura, durante o período 

de formação, sendo incorporadas na integralização da carga horária do curso. As 

ATPAs podem compreender a participação em: 

✓seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, iniciação à 

docência, residência docente, monitoria e extensão, entre outros, definidos no projeto 

institucional da instituição de educação superior e diretamente orientados pelo corpo 

docente da mesma instituição; 

✓ 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; 

✓mobilidade estudantil, intercâmbio e outras atividades previstas no PPC; 



✓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. 

Sugere-se que a participação comece já no primeiro semestre de curso. 

Observa-se ainda que as atividades só serão válidas se cumpridas no período em que o 

aluno estiver fazendo a licenciatura. Para sua validação, as mesmas deverão ser 

cadastradas no sistema de controle educacional pelo discente. No cadastro, além da 

identificação da atividade - título, data, local, carga horária, o discente deverá elaborar 

uma descrição básica da mesma, em formulário apropriado, e anexar o comprovante. 

Para ampliar as formas de aproveitamento, assim como estimular a diversidade 

destas atividades, apresentamos uma tabela com algumas possibilidades de realização 

e a respectiva regulamentação, no tocante ao comprovante de realização para sua 

posterior avaliação. 

 


