COMPUTAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES
A coordenação designará um professor do curso que ficará responsável
pela recepção, validação e arquivamento de toda a documentação entregue
pelos alunos; bem como pela computação das horas cumpridas e divulgação
semestral dos resultados parciais. Ao final de cada semestre, o professor
responsável deverá comunicar a coordenação através de memorando sobre os
alunos completaram as 200 horas previstas.
As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACCs) ou AtividadesTeórico-Práticas de aprofundamento (ATPA’s) do IFSP câmpus Araraquara,
terão supervisão e avaliação da pertinência ao curso analisadas pelo professor
responsável pelo recebimento da documentação, que seguirá as seguintes
diretrizes:
1. O aluno deverá realizar atividades, tais como as sugeridas na
Tabela 04 abaixo, sendo, no máximo, 3 atividades da mesma
categoria por semestre;
2. A aceitação ou não da atividade realizada pelo aluno ocorre após a
avaliação de pertinência e análise dos documentos exigidos
conforme a mesma tabela;
3. As atividades, de acordo com sua característica, deverão ser
comprovadas por cópias de documentos acompanhadas dos
originais para conferência, conforme a Tabela 04.
4. Após computada pelo professor responsável, o aluno poderá
visualizar a quantidade de horas cumpridas no site do câmpus, em
arquivo divulgado ao final de cada semestre, seguindo o prazo de
publicação de notas.
DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIOS
Os documentos comprobatórios de cada atividade deverão ser entregues
para o professor responsável pelas AACC’s/ ATPA’s, juntamente com a folha
de rosto e o relatório, quando este for exigido (conforme Tabela 04).Para a
confecção do relatório, deve-se utilizar o modelo que será disponibilizado pelo

professor responsável. O relatório deve ter no mínimo 20 linhas, contendo um
resumo da atividade realizada e um comentário crítico pessoal do aluno; e a
formatação do texto presente no modelo enviado pelo professor deve ser
mantida.Toda documentação do aluno deve ser arquivada pelo professor
responsável, sendo organizada em uma pasta entregue pelo aluno no ocasião
de apresentação de sua primeira atividade.
Tabela 04: Atividades Previstas

Atividade
Visitas Culturais
Incluindo
patrimônios
culturais,
patrimônios
tombados,
cidades
históricas, monumentos,
museus,
memoriais,
sítios de reservas.
Visitas Técnicas
Incluindo escola-modelo,
creches, Universidades,
câmpus do IFSP, SESI,
SESC, SENAC, SENAI,
ONGs com assistência
educacional, laboratórios
de
pedagogia
(multimeios).
Participação
em
Eventos Científicos
Participação
em
congressos, simpósios,
seminários,
palestras,
defesas de dissertação e
tese
entre
outros
encontros de caráter
científico.
Atividades Cientificas
Apresentação de pôster
ou comunicação oral em
eventos científicos ou
participação,
sem
publicação, em iniciação
científica (IC) do IFSP.
Produção Acadêmica
Artigos publicados em

Carga Horária

5 horas por visita

Até 10 horas por visita

Até 20
evento

horas

por

20
horas
por
apresentação ou, no
caso da IC, por
semestre completo.
30
horas
publicação

por

Comprovantes
Aceitos

Entrega de
Relatório

Ingressos ou
equivalente

Sim

Declarações ou
certificados
emitidas pelas
instituições
visitadas ou pela
coordenação do
curso

Sim

Certificados ou
declarações

Sim

Certificados ou,
para o caso da IC,
declarações

Não

Certificados,
endereço

Não

jornais ou revistas.

eletrônico ou
apresentação do
original para
conferência

Atividades
assistenciais
Voluntariado.

Até 20
atividade

Iniciação à docência
Participação no PIBID.
Cursos
Extracurriculares
Cursos
diretamente
relacionados
à
Licenciatura
em
Matemática, no que diz
respeito a formação
acadêmica ou docente.
Atividades de Extensão
no IFSP
Participação em projetos
de extensão.
Projetos de Ensino no
IFSP
Monitoria
ou
outros
projetos de ensino.
Atividades
de
Representação no IFSP
Participação
em
comissões,
diretório
acadêmico
ou
semelhante.
Participação
na
Organização
de
Eventos do IFSP
Participação
em
Competições
Esportivas
Competições internas ou
externas
com
representação do IFSP.
Intercâmbio,
Ciência
sem Fronteirais ou
programa semelhante

horas

Certificado ou
declaração

Sim

25 horas por semestre
completo

Declaração emitida
pelo coordenador
do programa

Não

Até 20 horas por curso

Certificado

Não

20 horas por semestre
completo

Certificado ou
declaração

Não

20 horas por semestre
completo

Certificado ou
declaração

Não

10 horas por semestre
completo

Portaria de
nomeação ou
declaração

Sim

Até 30
evento

por

Certificado ou
declaração

Sim

por

Certificado ou
declaração

Sim

05 horas por mês de
permanência

Certificado ou
declaração

Sim

horas

05
horas
competição

por

