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RESOLUÇÃO Nº 36/2015 

Regulamenta as Atividades Práticas Supervisionadas 

(APS) do Curso de Gestão Ambiental da Faculdade de 

Pará de Minas – Fapam. 

O Diretor Geral da Faculdade de Pará de Minas, no uso das atribuições que lhes são 

conferidas pelo Regimento Geral, art.14 inc. XVIII e obedecendo ao disposto na Lei nº9.394, 

de 20 de dezembro de 1996 no parecer CNE/CES nº 575, de 04 de abril de 2001, no Parecer 

CNE/CES n° 261, de 09 de novembro de 2006 e a Resolução MEC CNE/CES Nº03, de 02 de 

julho de 2007. 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º – As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são previstas pelo MEC, no art.2º da 

Resolução nº03, de 02 de julho de 2007, que determina que o trabalho acadêmico efetivo 

compreende preleções e aulas expositivas, bem como Atividades Práticas Supervisionadas, 

tais como laboratório, atividades em biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e 

em grupo, práticas de ensino e outras atividades. 

 

Art. 2º – As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são componentes curriculares 

vinculados às disciplinas, que se constituem pelo trabalho discente efetivo realizado 

extraclasse. 

Parágrafo único - As APS serão realizadas pelo acadêmico regularmente matriculado no 

curso de Gestão Ambiental da Faculdade de Pará de Minas – Fapam, orientadas pelo 

professor, e possuem carga horária diversificada de acordo com o grau de complexidade e/ou 

tipo de atividade.  

Art.3º - As Atividades Práticas Supervisionadas têm como objetivos: 

I – Uma educação superior alicerçada 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). 

Art.4º - São consideradas Atividades Práticas Supervisionadas: 

I – Visitas técnicas e viagens de estudo; 
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II – Atividades envolvendo busca, seleção e sistematização de informações; 

III – Pesquisas de campo e bibliográfica; 

IV – Estudos para aprofundamento de conceitos e/ou procedimentos; 

V – Análise, utilização e desenvolvimento de diferentes recursos tecnológicos; 

VI – Realização de experimentos; 

VII – Desenvolvimento de projetos; 

VIII – Produção de relatórios, artigos científicos, memoriais. 

 

Art.5º - Observado o perfil do egresso, deverá ser prevista no projeto do curso de Gestão 

Ambiental, a aplicação, a carga horária e a especificação das Atividades Práticas 

Supervisionadas. 

 

Art.6º - As Atividades Práticas Supervisionadas devem ser planejadas, orientadas e avaliadas 

pelo professor, previstas no Programa de Ensino da disciplina e registradas em formulário 

próprio. 

 

Art.7º - A avaliação de desempenho dos alunos nas APS comporá a avaliação das disciplinas 

às quais se vinculam, cabendo à Coordenação do Curso de Gestão Ambiental juntamente 

como o Núcleo Docente Estruturante, acompanhá-la. 

  

§1º - A carga horária e a especificação das Atividades Práticas Supervisionadas deverão ser 

registradas em espaço próprio no Programa de Ensino; 

§2º - É indispensável que as Atividades Práticas Supervisionadas sejam comprovadas através 

de registro que permita ao professor da disciplina avaliá-la e validá-la; 

§3º - As Atividades Práticas Supervisionadas deverão resultar em atividades avaliativas, 

correspondendo a 03 (três) trabalhos durante o semestre letivo; 

§4º - Os trabalhos apresentados contemplam a atribuição de notas a estas Atividades; 

§5º - A metodologia adotada no curso irá proporcionar a flexibilização curricular além de 

diversificar a realização das atividades de aprendizagem; 

§6º - As atividades Práticas Supervisionadas serão orientadas pelo professor da disciplina em 

dias de aula que compõem a carga horária teórica da disciplina. 

 

Art.8º - As Atividades Práticas Supervisionadas devem ser realizadas pelo acadêmico em 

horários extraclasse, devendo ser documentadas e encaminhadas ao professor, de acordo com 

a metodologia, o cronograma e a avaliação previstos no Programa de Ensino da disciplina, 

orientado pelo projeto de curso. 

 

Parágrafo único – A não entrega dos registros das Atividades Práticas Supervisionadas, no 

período determinado pelo professor, poderá implicar ausência de avaliação para o acadêmico. 
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Art.9º - As APS não poderão ser aproveitadas como Atividades Complementares, posto que 

se tratam de complementação da carga horária de cada disciplina dos eixos, nem poderão ser 

utilizadas para reposição de aulas presenciais não ministradas pelos docentes. 

 

Art.10 - Quanto à frequência do acadêmico na disciplina, a não entrega dos registros das 

APS, no período determinado pelo professor, resultará em ausência para o acadêmico, em 

carga horária equivalente ao período no Programa de Ensino da disciplina para as atividades. 

 

Art.11 – A aplicação do sistema de Atividades Práticas Supervisionadas deverá ocorrer por 

meio de instruções pertinentes, a serem disponibilizadas, pelo professor, via Portal 

Educacional. 

 

Art.12 – Cabe aos docentes responsáveis pelas APS supervisionar e avaliar o desempenho 

dos alunos, no momento da aula presencial destinada ao oferecimento do conteúdo 

programático da disciplina. 

 

Art.13 – A organização e supervisão das Atividades Práticas Supervisionadas serão de 

responsabilidade do Coordenador do curso de Gestão Ambiental, que será auxiliado por todos 

os docentes do curso nas etapas de elaboração e correção dos trabalhos. 

 

Art.14 – Deverá ser elaborado um Manual de Orientação de Aplicação das APS, para 

promover a divulgação e informações a alunos e professores do curso de Gestão Ambiental da 

Faculdade de Pará de Minas – FAPAM, sobre instruções e procedimentos específicos, 

definido e aprovado pelo Colegiado de Curso. 

 

Art.15 – Todos os alunos estão obrigados a efetivar a entrega das Atividades Práticas 

Supervisionadas junto ao professor da disciplina, nas datas determinadas no calendário e 

manual das APS. 

 

Art.16 – A não entrega das APS para o respectivo professor resultará na perda da nota 

atribuída às atividades e, possivelmente, na sua reprovação na disciplina por falta de 

frequência do aluno faltoso, uma vez que as Atividades Práticas Supervisionadas visam 

complementar a carga horária da disciplina. 

 

Art.17 – As operações de recebimento das Atividades Práticas Supervisionadas serão 

conduzidas pelos respectivos professores das disciplinas que, depois de corrigir, visar e 

atribuir a nota, farão o registro dos resultados no Portal Educacional. 

 

Art. 18 – As APS, depois da correção, visto e lançamento da nota pelo professor no Portal   

Educacional, deverão ser devolvidas ao aluno. 

 

Art.19 – As orientações sobre as Atividades Práticas Supervisionadas serão feitas pelos 

professores aos alunos, já nos primeiros encontros do semestre, sendo reforçadas pela 

Coordenação de curso. 
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Art. 20 – Os casos omissos por esta portaria serão resolvidos, nesta ordem: pelo Professor 

Responsável; Coordenação do Curso de Gestão Ambiental e Diretoria da Faculdade de Pará 

de Minas – Fapam, ouvidas as partes interessadas. 

 

Art. 21 - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Pará de Minas, 02 de fevereiro de 2015. 

 

 

 
RUPERTO BENJAMIN CABANELLAS VEGA 

Diretor Geral 

 

 

 

FLÁVIO MARCUS DA SILVA 

Vice-Diretor Acadêmico e de Pesquisa 

 

 

 

JOSÉ HERMANO DE OLIVEIRA FRANCO 

Coordenador do Curso de Gestão Ambiental 


