
 
 

 
 

 

Resolução CONSUNI: 031/2019 

 

Aprova as alterações na Norma que 

Regulamenta as Atividades Práticas 

Supervisionadas – APS, na Universidade 

Vale do Rio Doce- Univale. 

 

 

O Conselho Universitário – CONSUNI, da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, 

em reunião ordinária realizada no dia 19 de setembro de 2019, em cumprimento as 

determinações estatutárias e regimentais,  

 

Resolve: 
 

Art. 1°. Aprovar as alterações na Norma que Regulamenta as Atividades Práticas 

Supervisionadas – APS, na Universidade Vale do Rio Doce- Univale. 

 

Art. 2°. Revogar as disposições em contrário, em especial a Resolução CONSEPE: Nº 

014/2015.  

 

Art. 3°. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura. 

 

Governador Valadares, 19 de setembro de 2019. 

 

 

*Profª Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Presidente do CONSUNI 
 

 

 

 

 

 

 

 

*O original desta Resolução assinada encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria. 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

NORMA QUE REGULAMENTA AS ATIVIDADES PRÁTICAS 

SUPERVISIONADAS – APS  

 

 

Capítulo I 

DA LEGISLAÇÃO 

 
Art.1º. O presente Regulamento normatiza a execução das Atividades Práticas 

Supervisionadas dos cursos de graduação da Universidade do Vale do Rio Doce, 

obedecendo ao disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Parecer 

CNE/CES nº 261, de 09 de novembro de 2006, e na Resolução CNE/CES nº3, de 02 

de julho de 2007. 

 
Capítulo II 

DA ORGANIZAÇÃO 

 
Art.2º. As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são atividades acadêmicas 

desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes, e realizadas 

pelos discentes, tendo carga horária computada, devendo ser pontuadas. 

Parágrafo Único – As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) devem constar no 

Projeto Pedagógico de cada curso de Graduação da Universidade do Vale do Rio 

Doce. 

 
Art.3º. As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) constituem parte da carga 

horária das disciplinas as quais se vinculam e, portanto, são obrigatórias em todas 

as disciplinas não se aplicando aos componentes curriculares. 

Parágrafo Único – Para melhor organização das APS nos currículos dos cursos de 

graduação presenciais são estabelecidas três modalidades gerais de atividades 

articulando a pesquisa e a extensão com as práticas de ensino:  

a) Atividades de Metodologias Ativas (AMA); 

b) Atividades Práticas de Pesquisa Acadêmica (APPA); 

c) Atividades Práticas de Extensão (APEX). 

 



 
 

 
 

Art. 4º. Para efeitos deste Regulamento, considerando as modalidades gerais 

definidas no parágrafo único do artigo 3º, podem ser definidas como Atividades 

Práticas Supervisionadas (APS): Laboratório, Trabalho Interdisciplinar em Grupo, 

Atividades Integradas, trabalhos práticos em atividades individuais ou em grupo, 

desenvolvimento de projetos, iniciação científica, estudos, relatos de filmes, estudos 

de casos individuais e em equipes, atividades de campo, atividades em biblioteca, 

práticas de ensino e outras atividades no caso das licenciaturas. 

 
§1º. As Atividades Práticas Supervisionadas têm como objetivos:  

I. Alicerçar a educação superior no desenvolvimento da autonomia, na 

capacidade de aprender a aprender, superando a concepção de que a 

formação do profissional limita-se ao espaço físico da sala de aula e à 

presença do professor;  

II. Possibilitar o exercício e a vivência prática das teorias aprendidas no decorrer 

de diversas disciplinas do curso;  

III. Fixar os conteúdos programáticos ministrados a cada semestre, 

desenvolvendo habilidades e construindo o conhecimento em etapas;  

IV. Desenvolver no aluno o interesse a pesquisa e a produção intelectual, por 

meio de trabalhos que podem ser desenvolvidos em grupos ou 

individualmente, sempre de acordo com as normas técnicas (ABNT).  

 
§2º. As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são detalhadas nos Planos de 

Ensino/diários das disciplinas às quais se vinculam e acompanhadas pelo Núcleo 

Docente Estruturante - NDE do Curso, através da Coordenação do Curso. 

 
§3º. As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são registradas detalhadamente 

no Plano de Ensino, onde consta seu cronograma de aplicação, obedecendo as 

instruções e procedimentos específicos definidos pelo Núcleo Docente Estruturante – 

NDE de cada Curso. 

 
§4º. Todos os discentes estão obrigados a efetivar a entrega das Atividades 

Práticas Supervisionadas (APS) ao professor da disciplina, mediante postagem no 

portal e/ou entrega pessoalmente, desde que também haja o registro no portal para 

a validação da carga horária e pontuação, nas datas determinadas, conforme 

orientação do docente. 



 
 

 
 

 

§5º.  A não entrega das Atividades Práticas Supervisionadas (APS) ao respectivo 

professor, resultará na perda da nota e da carga horária atribuída às atividades. 

 
Capítulo II 

DA SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 

 
Art.5º. Cabe aos docentes responsáveis pelas Atividades Práticas Supervisionadas 

(APS) supervisionar e avaliar o desempenho dos discentes. 

 
Art.6º.  No início de cada período letivo, os docentes informarão nos respectivos 

Planos de Ensino, as Atividades Práticas Supervisionadas (APS) que serão 

desenvolvidas pelos alunos ao longo do semestre, as notas e cargas horárias 

atribuídas às mesmas e as datas de sua realização. 

 
Art.7º. A Atividade Prática Supervisionada (APS) é uma das formas do Trabalho 

Discente Efetivo (TDE), nos termos da Resolução CNE/CES nº 3/2007 e para fins 

de registro, o professor deverá incluir em seu Plano de Ensino a seguinte 

observação na parte de metodologia: 

 
§1º. Todos os alunos deverão cumprir, obrigatoriamente, as Atividades Práticas 

Supervisionadas (APS), como parte do Trabalho Discente Efetivo (TDE) e como 

complementação da carga horária da disciplina. Devendo obedecer aos seguintes 

critérios do Trabalho Discente Efetivo (TDE): 

 
I. Aulas Teóricas e Práticas: as aulas acontecerão através de preleções e 

aulas expositivas, reflexões, questionamentos, debates, estudos de casos 

individuais e em equipes, trabalhos individuais e em grupo, discussões 

dirigidas, exposição de filmes, dentre outras, na sala de aula. 

II. Atividades práticas supervisionadas (APS): Laboratório, Trabalho 

Interdisciplinar em Grupo, Atividades Integradas, trabalhos práticos em 

atividades individuais ou em grupo, desenvolvimento de projetos, iniciação 

científica, estudos, relatos de filmes, estudos de casos individuais e em equipes, 

atividades de campo, atividades em biblioteca, práticas de ensino e outras 

atividades no caso das licenciaturas. 



 
 

 
 

 

§2º. Para disciplinas presenciais de 80 (oitenta) horas, a carga horária distribuída 

será de 60 (sessenta) horas, representadas pelas 72 (setenta e duas) aulas 

teóricas e práticas de 50 minutos ministradas e registradas pelo professor e 20 

(vinte) horas divididas em 4 (quatro) unidades de Atividades Práticas 

Supervisionadas (APS) de 5 (cinco) horas cada. 

 
§ 3º. Para disciplinas presenciais de 60 (sessenta) horas, a carga horária 

distribuída será de 45 (quarenta e cinco) horas, representadas pelas 54 (cinquenta 

e quatro) aulas teóricas e práticas de 50 minutos ministradas e registradas pelo 

professor 15 (quinze) horas divididas em 3 (três) unidades de Atividades Práticas 

Supervisionadas (APS) de 5 (cinco) horas cada. 

 
§ 4º. Para disciplinas presenciais de 40 (quarenta) horas, a carga horária 

distribuída será de 30 (trinta) horas, representadas pelas 36(trinta e seis) aulas 

teóricas e práticas de 50 minutos ministradas e registradas pelo professor 10 (dez) 

horas divididas em 2 (duas) unidades de Atividades Práticas Supervisionadas (APS) 

de 5 (cinco) horas cada. 

 
§ 5º. Para disciplinas presenciais de 20 (vinte) horas, a carga horária distribuída 

será de 15 (quinze) horas, representadas pelas 18 (dezoito) aulas teóricas e 

práticas de 50 minutos ministradas e registradas pelo professor 5 (cinco) horas em 

1 (uma) unidade de Atividade Prática Supervisionada (APS) de 5 (cinco) horas. 

 
§6º. Cabe aos docentes responsáveis pelas Atividades Práticas Supervisionadas 

(APS) de sua disciplina, supervisionar e avaliar o desempenho, compromisso e 

aprendizado do aluno. 

 
§7º. A Atividade Prática Supervisionada (APS) como uma das formas do Trabalho 

Discente Efetivo (TDE), deve ser desempenhada, fora da sala de aula, sempre 

ressaltando que trata-se de complementação da carga horária da disciplina, sob a 

orientação, supervisão e avaliação de docentes, mas desenvolvida exclusivamente 

pelo discente. 

 



 
 

 
 

§8º. Para disciplinas presenciais a unidade de Atividade Prática Supervisionada 

(APS) será de 5 (cinco) horas cada, representando assim 6 faltas cada APS não 

entregue. 

 
Art.8º- Dessa forma, cumprindo o que lhe compete, os Cursos de graduação da 

Universidade do Vale do Rio Doce possuem a carga horária de 60 minutos, 

estabelecida por legislação, por meio de Aulas Teóricas e Práticas e das Atividades 

Práticas Supervisionadas - APS, caracterizando de forma objetiva e obrigatória, o 

Trabalho Discente Efetivo (TDE). 

 
Capítulo IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art.9º. As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) não podem ser utilizadas para 

reposição de aulas presenciais não ministradas pelos docentes posto que se tratam 

de complementação da carga horária de cada disciplina do semestre. 

 
Art.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria Acadêmica ouvidas 

as partes interessadas. 

 
Art.11. O presente Regulamento entra em vigor, após a sua publicação. 

 
 

Governador Valadares, 19 de setembro de 2019. 

 

 

 

*Profª Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Presidente do CONSUNI 
 

 

 

 

 

 

*O original desta Resolução assinada encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria. 


