
 

1 

 

RESOLUÇÃO REITORIA Nº 033, DE 23 DE JUNHO DE 2020 

 

Atualiza a norma referente a realização de Atividades 

Compensatórias/Práticas Supervisionadas (APS) no 

âmbito da UNIARP, a partir do semestre 2020/2, nos 

Cursos de Graduação Presenciais do Campi de 

Caçador e Fraiburgo, excetuando-se o Curso de 

Medicina. 

 

O Reitor da UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - 

UNIARP, no uso de suas atribuições legais e,  

CONSIDERANDO a Resolução nº 03 de 02 de julho de 2007,  que 

dispõe em seu art. 2º que cabe às Instituições de Educação Superior, respeitar 

o mínimo dos duzentos dias letivos de trabalho acadêmico efetivo, a definição 

da duração da atividade acadêmica ou do trabalho discente efetivo que 

compreenderá: I – preleções e aulas expositivas; II – atividades práticas 

supervisionadas, tais como laboratórios, atividades em biblioteca, iniciação 

científica, trabalhos individuais e em grupo, práticas de ensino e outras 

atividades no caso das licenciaturas; 

CONSIDERANDO a possibilidade de que em decorrência de feriados 

nacionais ou em eventuais casos fortuitos ou forças maiores, o número de 

encontros presenciais fique impossibilitado de ser cumprido em sua totalidade; 

CONSIDERANDO a necessidade de alinhar à formação às tendências 

de inovação e aos temas emergentes no mercado de trabalho, bem como 

aprofundar os conhecimentos e revisar conteúdos gerais e específicos de cada 

curso;  

 

RESOLVE: 

  

Art. 1° - Homologar administrativamente, ad referendum de deliberação 

do CONSUN, a atualização da norma referente a realização de APSs 
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(Atividades Práticas Supervisionadas) nas disciplinas dos cursos de graduação 

presenciais da UNIARP, a partir do semestre 2020/2, nos Campi de Caçador e 

Fraiburgo, excetuando-se o Curso de Medicina. 

Art. 2º - As APSs oportunizam aos acadêmicos a diversificação e 

enriquecimento da formação geral, bem como das competências e habilidades 

necessárias à formação e ao exercício profissional de seu Curso, por meio de 

atividades de leitura, interpretação crítica de fatos da atualidade, participação 

de discussões, debates, pesquisa acadêmica, entre outras. Todas as 

atividades serão realizadas via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e 

serão planejadas e elaboradas por professor da área, e ao final culminarão 

com respostas a questionário de múltiplas alternativas.  

Art. 3º -  Todas as disciplinas poderão utilizar as APS para compor a 

carga horária, bem como, todas deverão utilizar as APS para compor parte de 

sua M1 (Média 01) representando 10% (dez por cento) da nota total da “M1”. 

Para o cálculo dos 10%, será multiplicado a Média das APSs por 0,1. 

Art. 4º - O professor tutor disponibilizará as APS no AVA, no decorrer do 

semestre, estipulando dia de início e dia limite para que os acadêmicos 

realizem as mesmas. Após o prazo estipulado o aluno perde o direito à 

resposta, zerando a avaliação para os acadêmicos que não a responderem. No 

início de cada semestre será definido a quantidade de APS’s que serão 

disponibilizadas e a quantidade de APS’s exigidas para calouros e 

ingressantes. A APS será validada para o acadêmico quando o mesmo acertar 

60% ou mais das questões objetivas da mesma. 

Art. 5º - Se o número de APS’s validadas pelo acadêmico for igual ou 

maior que o número de APS’s exigidas será atribuído nota 10 ao acadêmico 

nas APS’s, e posteriormente multiplicado ao percentual correspondente na M1. 

Se o número de APS’s validadas for menor que a quantidade de APS’s 

exigidas, o cálculo da nota correspondente as APS’s que irá compor a nota da 

“M1”, será da seguinte forma:  
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Art. 6º - Para os alunos dos cursos que farão ENADE as APSs serão 

diferenciadas, envolvendo atividades de conhecimento geral e atividades de 

conhecimentos específicos, a serem estabelecidas em planejamento próprio 

a cada ano de acordo com os cursos elencados para a realização do exame.   

Parágrafo 1º - As APSs realizadas nos semestres de realização do 

ENADE substituirão as demais constantes nesta resolução e a média das 

APSs valerá 40% da M1. Para o cálculo dos 40%, será multiplicado a Média 

das APS’s por 0,4. 

Parágrafo 2º - Uma APS será considerada validada quando o aluno 

acertar 60% ou mais das questões objetivas que a compõe. Para os alunos 

que farão o ENADE, a média das APSs será calculada com base relação 

entre as APSs validadas pelos alunos e a quantidade de APSs exigidas. 

 

Art. 7º - É de responsabilidade única e exclusiva do acadêmico 

acompanhar o AVA e verificar as atividades propostas e os prazos de 

respostas das mesmas. 

Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se às disposições em contrário, nos cursos estabelecidos no art. 1º 

desta Resolução. 

 

 

Prof. Dr. Anderson Antônio Mattos Martins 

Reitor da UNIARP 

De acordo: 

Neoberto Geraldo Balestrin 

Presidente  

Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – FUNIARP 


