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Formulário – Licenciatura em Matemática  

SMA0351 – ATPAI e SMA0352 - ATPA II 
 

É obrigatório anexar o histórico escolar e os certificados/declarações que comprovem as atividades listadas nas tabelas abaixo. 
 

Nome:_____________________________________________________________________________ 

Nº USP:________________________________ Ano de Ingresso:______________________________ 

e-mail:________________________________________________Telefone: (      ) ________________ 

SMA0351 - Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento I 

Código da 
Atividade 

Atividades Carga 
Horária 

Ano OBS 

     

     

     

     

     

     

     

Carga Horária Total   
 

SMA0352 - Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento II 

Código da 
Atividade 

Atividades Carga 
Horária 

Ano OBS 

     

     

     

     

     

     

     

Carga Horária Total   
 

Data: _____/______/________   __________________________________________ 

        Assinatura do Aluno 

Assinalar qual das disciplinas de ATPA já foi entregue documentos em semestre(s) anterior(es): (    ) ATPA I  
                                                                                                                                                            (    ) ATPA II 

 
Preenchimento - Docente 

Disciplina  Carga Horária Contabilizada  

SMA0351 - ATPA I  
SMA0352 - ATPA II  

 

 
Data: _____/______/________               __________________________________________ 
                            Assinatura da Coordenadora 
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Anexo 

Pontuação para as disciplinas SMA0351 e SMA0352 - Atividades Teórico-Práticas 

de Aprofundamento 1 e 2 

*Em cada uma das disciplinas é necessário comprovar no mínimo 100h.  

OBSERVAÇÃO: Nas duas disciplinas, SMA 0351 e SMA0352, alunos transferidos ou portadores de diploma, poderão 

solicitar contagem de horas em atividades que tenham realizado em curso anterior ao início do curso de Licenciatura 

em Matemática do ICMC, até um limite de 30 horas por disciplina ou 60 horas no total. 

OBSERVAÇÕES GERAIS: A experiência indica que pode haver dificuldades em conseguir 100 horas de atividades 

num único semestre. Assim recomendamos que, à medida que realizarem tais atividades, guardem os comprovantes 

até que se possam somar 100 horas, para então entrarem com pedido de matrícula nas disciplinas. 

 

Código da 

Atividade 

Atividades – SMA0352 - ATPA I 

 

Carga Horária 

1.1 
Participação em projetos institucionais  

(Iniciação científica, Cultura e Extensão, PUB, PIBID, PIC, Residência Pedagógica).  

Comprovante: Declaração original assinada pelo orientador. 

50h/semestre 

1.2 
Monitoria em disciplinas ou no LEM .. 

Comprovante: Declaração original assinada pelo professor da disciplina ou responsável pelo 
LEM. 

50h/ semestre 

1.3 
Apresentação de Palestras de natureza acadêmico-científica  

(Siicusp, SiM, Colóquios de Matemática para a Graduação ou Licenciatura) 

Comprovante: Certificado de apresentação do evento 

10 horas cada 

1.4 
Publicação em revistas, anais de eventos ou jornais especializados de trabalho 
acadêmico-científico. 20 horas por publicação. 

Comprovante: Revistas, anais ou jornais onde foi feita a publicação 

20h/publicação 

1.5 
Realização de oficinas ou minicursos de natureza acadêmico-científica.  

Comprovante: Certificado de apresentação da oficina ou minicurso. 

10 horas cada. 

1.6 
Participação em minicursos ou oficinas de natureza acadêmico-científica. 

Comprovante: Certificado de participação do evento. 
Carga horária 

do minicurso ou 
oficina. 

1.7 
Participação em eventos de extensão de natureza acadêmico-científica em instituições 
de ensino superior.  

Comprovante: Certificado de participação do evento com carga horária. 

Carga horária 
do evento. 

1.8 
Curso de verão de natureza acadêmico-científica.  

Comprovante: Certificado de participação, com carga horária. 

Carga horária 
do curso (no 
máximo 100 

horas). 
1.9 Participação como ouvinte em palestras de natureza acadêmico-científica como 

Colóquios, Tutoriais, palestras no CDCC e IEA, etc.  

Comprovante: Certificado de participação. 

2 horas cada. 
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Código da 
Atividade 

Atividades – SMA0352 - ATPA II Carga Horária 

2.1 
Bolsa trabalho.. 

Comprovante: Declaração oficial. 

50h/semestre 

2.2 
Estágio na biblioteca.  

Comprovante: Declaração oficial. 

50h/ semestre 

2.3 
Participação em minicursos ou oficinas.  

Comprovante: Certificado de participação do evento. 

Carga horária 
do minicurso ou 

oficina. 

2.4 
Participação no SiM.  

Comprovante: Certificado de participação do evento. 

30 horas 

2.5 
Comissão organizadora no SiM ou Selic.  

Comprovante: Certificado do evento que participou da comissão discente de organização. 

30h por evento. 

2.6 
Auxílio nas atividades do SiM ou Selic. 

Comprovante: Declaração original da comissão organizadora. 

4 horas por dia 
trabalhado. 

2.7 
Participação em outros congressos.  

Comprovante: Certificado de participação do evento 

10 horas cada. 

2.8 
Curso de Língua estrangeira. Carga horária do curso ou 30 horas por semestre. 

Comprovante: Certificado de conclusão dos módulos onde deve constar a carga horária dos 
mesmos. 

Carga horária 
do curso ou 30 

horas por 
semestre 

2.9 
Publicação em revistas ou jornais de notícias.  

Comprovante: Jornal ou revista com a publicação. 
10 horas cada. 

2.10 
Participação em órgãos colegiados da USP(CoC, CG, CD, Congregação). 20 horas por 

semestre. 

Comprovante: Xerox da ata da reunião em que tomou posse. 

20h/ semestre. 

2.11 
Participação em curso de extensão em instituições de ensino superior. 

Comprovante: Certificado de participação do curso, com carga horária.  
Carga horária 

do curso. 

2.12 
Participação no Coral USP São Carlos.  

Comprovante: Certificado de participação com o período de participação. 
20 horas por 

semestre. 

2.13 
Participação em Feiras de Profissões.  

Comprovante: Declaração do professor responsável no dia de trabalho. 

04h/dia de 
participação (em 

São Carlos). 

8 h/dia de 
participação 
(Fora de São 

Carlos)  

2.14 
Viagem didática.  

Comprovante: Certificado de participação com carga horária. 
Carga horária 

da viagem 

 


