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ORIENTAÇÕES NORMATIVAS - BRU/DEN.BRU

DIRETRIZES PARA REALIZAÇÃO DAS AENPE NO CAMPUS BRUMADO  

A Diretoria Acadêmica apresenta este documento visando contribuir com docentes e
coordenações de cursos técnicos e Superior e do Núcleo Básico com diretrizes norteadoras sobre estrutura,
funcionamento e organização didático-pedagógica para a implantação das Atividades de Ensino Não
Presenciais Emergenciais (AENPE), no âmbito do IFBA Campus Brumado, tendo como fundamento as
Resoluções CONSUP/IFBA Nºs 19/2020, de 24 de agosto de 2020, e 20/2020, de 26 de agosto de 2020.

 
1. Os professores do IFBA-Campus Brumado oferecerão Atividades Educacionais Não

Presenciais Emergenciais (AENPE) para os discentes do Campus Brumado, conforme o disposto nas
Resoluções CONSUP nº 19/2020 e 20/2020, considerando o período letivo previsto no calendário letivo
emergencial 2020 do Campus Brumado.

2. As AENPE poderão ser oferecidas de forma síncrona e assíncrona, mediadas ou não
por tecnologias de informação e comunicação.

3. As AENPE oferecidas de forma síncrona deverão considerar a recomendação contida
no Art. 11 da Resolução CONSUP nº 19/2020, com oferta em, no máximo, 03 dias da semana, não
ultrapassando 04 horas por dia, de modo que as atividades síncronas realizadas no período de vigência do
Calendário Letivo Emergencial 2020 não excedam a carga-horária total de 120h por turma/público-alvo. 

4. Quando as atividades síncronas estiverem previstas no plano de ensino das AENPE,
para fins de organização do calendário de aulas, as coordenações de curso e Pedagógica poderão solicitar
aos docentes que informem a carga-horária síncrona total de cada componente curricular e que façam
eventuais adequações para atendimento às recomendações constantes no parágrafo anterior, para a
organização do cronograma e horários destas atividades.

5. Sempre que possível, deverá ser dada prioridade para a oferta de AENPE na forma
assíncrona, que dá maior flexibilidade aos discentes para participarem e cumprirem com as atividades
propostas.

6. Recomenda-se que todas as atividades oferecidas de forma síncrona sejam gravadas e
disponibilizadas para a(s) turma(s)/público-alvo.

7. As AENPE deverão ser oferecidas, de preferência, com atividades interdisciplinares,
de modo que seja possível otimizar o tempo dispensado pelos discentes para estas atividades. 

8. Não há número mínimo e máximo de possíveis participantes das AENPE, devendo
o(s) proponente(s) avaliar, conforme seu planejamento e com assistência da Coordenação de Curso e
equipe pedagógica, o número adequado de participantes para a viabilidade da execução das atividades. 

9. Em caso de baixa adesão às AENPE por parte dos discentes, caberá às coordenações
dos cursos, junto aos conselhos de cursos ou NDE, avaliar a pertinência da continuidade das atividades
planejadas para melhor direcionar o tempo de trabalho dos docentes no desenvolvimento de outra proposta
de AENPE ou outras atividades. 

10. Uma vez iniciada a AENPE, o docente deverá dar continuidade ao seu
desenvolvimento até a sua finalização, desde que possua estudante(s) matriculado(s) e atuante(s),
observado o disposto no item anterior. 

11. As atividades acadêmicas, promovidas exclusivamente por servidores do IFBA, que
demandem o uso das instalações prediais do Campus para execução das AENPE, serão consideradas como
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serviços essenciais, conforme o que rege o Art. 37 da Resolução CONSUP nº 19/2020, no contexto da
execução das AENPE, em consonância com o Plano de Contingência aprovado pela Resolução CONSUP
nº 20/2020,  desde que observadas as diretrizes a serem apresentadas pela Direção Geral do Campus
Brumado, não sendo permitido aos estudantes o acesso às instalações prediais do Campus para a
realização das AENPE.

12. O(s) docente(s) deverá(ão) elaborar o plano de ensino não presencial emergencial,
conforme a estrutura constante na Resolução CONSUP nº 19/2020 e o modelo disponibilizado pela DAC,
e enviá-lo, via e-mail e dentro do prazo previsto no Calendário Letivo Emergencial 2020, à Coordenação
de Curso, que procederá com a apreciação do(s) documento(s), com o apoio da CONUB, conforme as
normas vigentes, junto à Coordenação Pedagógica.

13. Para a proposição de AENPE de caráter interdisciplinar,  é suficiente a apresentação
de um único plano, desde que sejam informados os nomes de todos os proponentes.  

14. Em caso de não apresentação do plano no período estabelecido pelo calendário, o(s)
docente(s) deverá(ão) apresentar justificativa às Coordenações de Curso, Coordenação Pedagógica e a
DAC, que poderão definir novo  prazo de apresentação do plano da AENPE ou optar pela não oferta da
atividade.

15. Todos os docentes que irão realizar AENPE de natureza curricular/suplementar
deverão disponibilizar, dentro de sua carga horária de trabalho semanal, período(s) no contraturno das
atividades síncronas para atendimento aos discentes, fixados em dia(s) da semana e horário(s), permitindo
aos discentes se organizarem para participarem destes atendimentos, sendo de responsabilidade das
Coordenações de Curso a organização destes horários junto às equipes de professores dos cursos. 

16. A Diretoria Acadêmica, Coordenações de Curso ou Coordenação Pedagógica
poderão solicitar aos docentes que irão realizar AENPE de natureza extracurricular a disponibilização de
carga horária de trabalho para realização de atendimento ao discente no contraturno das atividades
síncronas, conforme o item anterior.

17. Os horários das atividades síncronas deverão ser organizados de forma que seja
possível aos discentes de um mesmo curso/série/módulo/semestre participarem de quantas atividades
forem oferecidas. 

18. Caberá às coordenações dos cursos organizar a oferta das AENPE no âmbito dos
cursos, observando a carga horária prevista para cada semana para não sobrecarregar os discentes com
atividades em excesso, assegurando que não haja sobrecarga de atividades em uma mesma semana,
respeitada a carga horária máxima de 30 horas semanais para atividades síncronas e assíncronas oferecidas
para cada turma/público-alvo.

19. As coordenações dos cursos, com o apoio da CONUB, deverão organizar os
cronogramas de todas as AENPE e os horários das atividades síncronas, nos turnos mais apropriados para
a participação das turmas/público-alvo.

20. O planejamento das AENPE deve garantir efetividade na implementação das Leis
Federais nºs 10.639/03 e 11.645/08, que tratam da obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-
brasileira, Africana e Indígena na educação. 

21. Recomenda-se que as avaliações da aprendizagem ocorram de forma assíncrona e
processual e que considerem os aspectos qualitativos do processo de ensino-aprendizagem.  Além disso,
que os instrumentos de avaliação sejam diversificados em quantidade e metodologias. 

22. Na realização das AENPE, recomenda-se a oferta prioritária de atividades para as
turmas ingressantes e as concluintes em 2020, bem como a oferta de componentes curriculares com alto
grau de retenção, conforme o disposto no Art. 7º da Resolução CONSUP nº 19/2020.

23. Periodicamente, os docentes deverão disponibilizar aos estudantes roteiros de estudo,
contendo cronograma de atividades, avaliações e demais orientações, referente às atividades síncronas ou
assíncronas que serão desenvolvidas no âmbito das respectivas AENPE.

24. Os docentes deverão manter registro da participação e rendimento acadêmico dos
discentes nas AENPE, em ferramenta de controle recomendada pela CORAC e disponibilizada pela
Diretoria Acadêmica, para atendimento do disposto no Art. 12 da Resolução CONSUP nº 19/2020.
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25. Ao final do período letivo emergencial, serão realizados Conselhos de Classe para a
avaliação do processo ensino-aprendizagem desenvolvido na forma de AENPE, conforme o disposto no
art. 19 da Resolução CONSUP nº 19/2020. 

26. Para os discentes que estão no último período letivo do curso, recomenda-se a
priorização da oferta de atividades não presenciais curriculares. 

27. Conforme o que foi decidido pela Comissão Local de Enfrentamento à COVID-19, a
plataforma digital de uso prioritário a ser utilizada no desenvolvimento das AENPE será o G-SUITE.    

28. Será oportunizado aos docentes e discentes um treinamento para uso da plataforma
prioritária  que será utilizada nas AENPE (G-SUITE), conforme o que foi estabelecido pela Comissão
Local de Enfrentamento à COVID-19.

29. A Coordenação da Gestão de Tecnologia da Informação (CGTI), juntamente com a
Subcomissão de Tecnologia da Informação, disponibilizará apoio, suporte e acompanhamento técnico aos
docentes e discentes quanto à utilização de plataformas digitais para as AENPE.

30. Antes da retomada das atividades letivas, será proporcionado aos discentes e
servidores momentos de acolhimento, com orientações sobre saúde física e mental, bem-estar, hábitos de
estudo, uso do tempo, rodas de conversa, dentre outras, visando a integração da comunidade acadêmica
com a instituição para o trabalho que será desenvolvido.

31. Observadas as normas e a disponibilidade orçamentária, o Campus Brumado deverá
oferecer auxílio digital para discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, conforme o
disposto na Resolução CONSUP nº 23/2020, de 17/09/2020, dando condições mínimas a estes discentes
para a participação das AENPE mediadas por tecnologias de informação e comunicação. 

32. O docente deverá enviar relatório semanal de estudantes que não estejam
participando e realizando as AENPE. O relatório deverá ser encaminhado à Coordenação de Curso, equipe
pedagógica e Subcomissão de Assuntos Estudantis e Políticas Afirmativas, que procederão com os
trâmites para contato e assistência aos estudantes e famílias, visando viabilizar a sua efetiva participação
nas atividades propostas.

33. Os docentes que tiverem alunos com necessidades específicas deverão entrar em
contato com o NAPNE e setor pedagógico com antecedência mínima de uma semana antes das atividades,
para obtenção de orientações acerca de tecnologias assistivas e adaptações pedagógicas no processo de
ensino-aprendizagem.

34. O planejamento, adaptações e acompanhamento das AENPE para estudantes com
necessidades específicas deverão ser feitos junto ao NAPNE e à Subcomissão de Assuntos Estudantis e
Políticas Afirmativas.

35. Para as atividades com estudantes que não têm disponibilidade de acesso às
tecnologias de informação e comunicação, a equipe técnico-pedagógica, a Subcomissão de Assuntos
Estudantis e Políticas Afirmativas, a coordenação do curso e os docentes deverão, na medida do possível,
avaliar as possibilidades de oferta destas atividades sem a mediação de Tecnologias de Informação e
Comunicação.

36. Os casos omissos serão apreciados no âmbito das coordenações dos cursos, com o
apoio da CONUB, Coordenação Pedagógica, DAC e Comissão Local de Enfrentamento à COVID-19. 

 
Brumado-BA, 24 de setembro de 2020.
 
DIRETORIA ACADÊMICA - DAC
IFBA-CAMPUS BRUMADO

Documento assinado eletronicamente por SAMUEL DIAS DUTRA, Diretor(a) de Ensino, em
24/09/2020, às 15:15, conforme decreto nº 8.539/2015.
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