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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
BR 116 Norte, Km-220, s/n - CEP 48500-000 - Euclides da Cunha - BA - www.portal.ifba.edu.br 

REGULAMENTO

 

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO PRESENCIAIS EMERGENCIAIS (AENPEs) DO IFBA CAMPUS EUCLIDES DA CUNHA

1. Apresentação

Frente ao momento de enfrentamento e prevenção contra a COVID-19, que provocou mudanças substanciais nos hábitos de toda a sociedade, o Instituto Federal da Bahia, por meio do
seu órgão máximo, o Conselho Superior, interrompeu por tempo indeterminado as atividades presenciais e suspensão dos calendários acadêmicos em 22 de março de 2020 (Resolução do
CONSUP nº 7/2020). Com isso, no âmbito institucional, a esfera de ensino foi a mais atingida no momento em que não continuou a exercer suas atividades de forma remota. Assim, o
instituto visando a isonomia entre os estudantes, aliado a função de inclusão social que o mesmo exerce, aguardou e aguarda momento oportuno para retorno das atividades, sejam
elas híbridas ou presenciais.

Após 6 meses da suspensão dos calendários acadêmicos e o postergar da situação pandêmica, o IFBA retoma em algum grau as atividades com AENPE, de modo a manter por meio de
ferramentas digitais a conexão com a comunidade estudantil (Resolução do CONSUP nº 19/2020). Dada a finalização do ano civil de 2020 e a continuidade da situação de pandemia no
território nacional, o CONSUP publicou nova resolução (Resolução CONSUP nº 30/2020).

O presente documento apresenta o Planejamento das Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais (AENPEs) no âmbito do IFBA campus Euclides da Cunha baseado nas
Resoluções do CONSUP nº 19/2020 e nº 30/2020 e do Plano de Contingência estabelecido pela Resolução do CONSUP nº 20/2020 do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia (IFBA).

2. Objetivos

Propor a manutenção do vínculo com as/os estudantes e mitigação dos prejuízos aos processos de aprendizagem decorrentes da pandemia;

Garantir a qualidade do processo de ensino e aprendizagem e observância aos preceitos do Projeto Pedagógico Institucional do IFBA;

Preservar a integridade e a saúde da comunidade do IFBA, em aspectos físicos e sócio emocionais;

Propor a continuidade das atividades acadêmicas de caráter optativo às/aos estudantes, sem prejuízo à continuidade dos componentes em que se encontram matriculados/as, de
forma presencial;

Assegurar condições isonômicas de aprendizagem a todas/os as/os discentes;

Promover atividades de acolhimento e reintegração social das/os professoras/es, estudantes e desenvolvimento de estratégias pedagógicas inclusivas, de acordo com as
necessidades educacionais das/os estudantes.
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3. Calendário Acadêmico

O IFBA campus Euclides da Cunha possui, atualmente, dois cursos Técnicos, o Curso Técnico de Nível Médio em Edificações, na forma subsequente, e o Curso Técnico de Nível
Médio em Informática, nas formas subsequente e integrada.

O quadro abaixo apresenta de maneira direta a situação dos Calendários letivos do campus executados em formato de AENPES, no que se refere ao cumprimento de suas atividades.

 

Calendário Letivo 2019 Situação antes da suspensão dos calendários Situação em 14/06/2021
Turmas do curso Integrado: 

1º anos A e B
2º anos A e B
3º anos A e B

cerca de 25% da Carga Horária anual cumprida. Concluído

Calendário Letivo 2020 Situação antes da suspensão dos calendários Situação em 14/06/2021
Turmas do curso Integrado:

1º anos C e D
cerca de 12,5% da Carga Horária anual cumprida, quando desconsideradas as

disciplinas da área técnica.
Alunos realizando o segundo bloco de disciplinas com previsão de

conclusão em 03/09/2021
Calendário Letivo 2019.1 Situação antes da suspensão dos calendários Situação em 14/06/2021

Turmas: 
Módulo de 1 ao 4 dos cursos

subsequentes 
Cerca de 60 % da Carga Horária do módulo cumprida. Concluído

 

O quadro abaixo apresenta de a proposição dos Calendários letivos do campus a serem executados em formato de AENPES nos próximos ciclos letivos e suas nomeclaturas:

 

Calendário Letivo 2020/2021 Previsão de Inicio Previsão de termíno Quantidade de Semanas
Turmas do curso Integrado: 

1º anos A e B (Alunos Retidos e Remanejados - 2020)
1º anos A e B (Alunos ingressantes via PROSEL - 2021)

2º anos A (2020)
3º anos A e B (2020)

14/06/2021 25/03/2022 35

Calendário Letivo 2019.2/2020.1 Previsão de Inicio Previsão de termíno Quantidade de Semanas
Turmas do cuso subsequente: 

Módulo 1 (Alunos Retidos - 2019.2)
Módulo 1 (Alunos ingressantes via PROSEL - 2020.1)

Módulo 2, 3 e 4 (2019.2)

14/06/2021 01/10/2021 16

 

4. Proposta Pedagógica

A proposta das AENPEs não se refere às premissas da educação a distância. Como consta nas Resoluções nº 19/2020 e nº 30/2020 trata-se de manter o equilíbrio entre aprendizagem
síncrona e assíncrona incluindo uso de: videoconferências, aulas gravadas, trabalho colaborativo on-line, uso de ambiente virtual de aprendizagem, assim como outras plataformas.
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Nesse contexto, observando a situação dos múltiplos calendários e situação dos estudantes matriculados no IFBA de Euclides da Cunha, baseado no art. 4º da Resolução nº 30/2020, que
versa

"art. 4º. Está facultado aos campi adotarem AENPE mediadas ou não por ferramentas digitais e tecnológicas de informação e comunicação, em caráter emergencial e provisório no âmbito do IFBA,
visando, conforme a programação de cada campus, e obrigatoriamente nesta sequência:
I – A finalização do calendário letivo de 2019;
II – A realização/retomada do calendário letivo de 2020; e
III – O início do calendário letivo 2021. (Resolução do CONSUP nº 30/2020, pag. 4)."

Este planejamento apresenta as seguintes definições:

Início do calendário complementar AENPEs para os alunos do curso Integrado que se encontram no Calendário Acadêmico de 2020/2021. Previsão de conclusão em 25/03/2022;

Início do calendário complementar AENPEs para os alunos dos cursos Subsequente que se encontram no Calendário Acadêmico de 2019.2 / 2020.1. Com previsão de conclusão
em 01/10/2021;

Continuidade do calendário complementar AENPEs para as turmas  do 1º ano C e D do curso Integrado que se encontram no Calendário Acadêmico de 2020;

Desse modo o planejamento se divide em: Calendário Complementar - Turmas Integrado 2020/2021, Calendário Complementar - Turmas Integrado 2020 (1º C e D) e Calendário
Complementar - Turmas Subsequente 2019.2/2020.1.

4.1. Calendário Complementar -Turmas Integrado 2020/2021 (Regular - 1º A e B: PROSEL 2021/REMANEJAMENTO TURMAS 1º C E D/RETIDOS 2019, 2º A:
APROVADOS E RETIDOS 2019 e 3º A E B: APROVADOS E RETIDOS 2019)  

O campus está com diferentes calendários letivos em andamento. Em junho de 2021 tem início o calendário complementar que visa o início do ano letivo para as turmas do Integrado
que concluíram  o ano letivo de 2019 em 30 de abril de 2021 (aprovados e/ou retidos). Nesse contexto, entende-se que todos os componentes curriculares serão ofertados. No entanto,
diante de qualquer impedimento da oferta do componente por parte do/a docente, deverá ser justificado à Diretoria de Ensino por via de formalização no sistema SEI.

Este calendário contemplará também alguns alunos das turmas do 1º C e D (calendário 2020) que não cursaram as AENPEs ou desistiram durante os estudos. Assim, estes alunos que
optaram por retomar os estudos serão redirecionados a iniciarem novo ano letivo, com calendário letivo 2020, em novas turmas.

Em junho de 2021 teremos também o ingresso dos novos estudantes para o curso Integrado, oriundos do Processo Seletivo 2021, logo, esses estudantes, estarão vinculados ao calendário
letivo 2021.

Apesar dos diferentes calendários letivos, dada a especificidade de cada um deles, esses calendários terão o mesmo período de desenvolvimento, com início em 14 de junho de 2021 e
previsão de término em 25 de março de 2022.

Um panorama é apresentado no quadro abaixo:

Curso Turma/Diário Calendário Vínculado Composição da Turma Previsão de Inicio Previsão de termíno

Técnico em Informática Integrado 1º Ano A 
2020 15 Alunos

(Retidos do calendário 2019 ou remanejados da turma do 1º C e D) 14/06/2021 25/03/2022

2021 30 Alunos
(Ingressantes do PROSEL 2021) 14/06/2021 25/03/2022
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Técnico em Informática Integrado 1º Ano B 2020 15 Alunos 
(Retidos do calendário 2019 ou remanejados da turma do 1º C e D)

14/06/2021 25/03/2022

2021 30 Alunos 
(Ingressantes do PROSEL 2021) 14/06/2021 25/03/2022

Técnico em Informática Integrado 2º Ano A 2020 Alunos Aprovados e Retidos do calendário 2019 14/06/2021 25/03/2022
Técnico em Informática Integrado 3º Ano A 2020 Alunos Aprovados e Retidos do calendário 2019 14/06/2021 25/03/2022
Técnico em Informática Integrado 3º Ano B 2020 Alunos Aprovados e Retidos do calendário 2019 14/06/2021 25/03/2022

 

4.2. Calendário Complementar - Turmas Integrado 2020 (Turmas - 1º C e D)

Este calendário visa a realização do calendário de 2020, conforme disposto na resolução nº 30/2020. Tal proposta visa a continuidade do ano letivo, levando em consideração para
cômputo de carga horária as aulas que ocorreram presencialmente, considerando os 12,5% de carga horária anual cumprida, sem considerar as disciplinas da área técnica, que deverão ser
ofertadas com carga horária integral à matriz curricular. Visando a finalização desse calendário, todos os componentes curriculares serão ofertados em sua totalidade.

Tal calendário foi iniciado no dia 18/01/2021, com previsão de finalização em 03/09/2021.

Nesse formato haverá algumas definições:

As disciplinas serão ofertadas em forma "quadrimestral" para disciplinas de CH horária de 80 e 120 aulas e em forma "anual" para disciplina de CH horária de 160 aulas, dividas
em 3 blocos de ofertas (tal formato é permitido conforme Art. 09-A):

Bloco A (Anual):

Disciplinas CH da disciplina faltante
(h/a)

Quantidade de
semanas

CH
Síncrona

(h/a)

CH Assíncrona
(h/a) Docente Responsável Início da

oferta Finalização da oferta

Língua Portuguesa 144 29 2 2,9 Adalberto Rafael 18/01/2021 03/09/2021
Matemática 142 29 2 2,9 Heides Lima 18/01/2021 03/09/2021

Bloco B (1º Quadrimestre):

Disciplinas CH da disciplina faltante (h/a) Quantidade de semanas
CH

Síncrona
(h/a)

CH Assíncrona
(h/a) Docente Responsável Incio da

oferta Finalização da oferta

Inglês 70 16 2 2.3 Marcia Regina 18/01/2021 07/05/2021
Artes 74 16 2 2,6 Jadilson Pimentel 18/01/2021 07/05/2021

Informática Básica 80 16 2 3,0 Cícero Gonçalves 18/01/2021 07/05/2021
Física 72 16 2 2,5 Zanine Fabris 18/01/2021 07/05/2021

Arquitetura de Computadores 120 16 4 3,0 Jeferson Souza 18/01/2021 07/05/2021
História 74 16 2 2,6 Mayara Pláscido 18/01/2021 07/05/2021

Bloco C (2º Quadrimestre):
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Disciplinas CH da disciplina faltante
(h/a)

Quantidade de
semanas

CH
Síncrona

(h/a)

CH
Assíncrona

(h/a)
Docente Responsável Início da

oferta
Finalização da

oferta

Libras 72 17 2 2,3 Deiziane Mota 10/05/2021 03/09/2021
Algoritmo e Lógica de

Programação 120 22 3 2,5 Breno Leonardo
Araújo 05/04/2021 03/09/2021

Geografia 72 17 2 2,3 Silvana Cristina
Correia 10/05/2021 03/09/2021

Filosofia 68 17 2 2 Ivan Carlos Reis 10/05/2021 03/09/2021
Sociologia 70 17 2 2,3 Fabiano Brito 10/05/2021 03/09/2021
Química 72 17 2 2,3 Jademilson Santos 10/05/2021 03/09/2021

Educação Física 76 17 2 2,5 Alana Lima 10/05/2021 03/09/2021
Biologia 72 17 2 2,3 Joise Hander 10/05/2021 03/09/2021

Os/as estudantes que cursaram a primeira unidade de forma suplementar das disciplinas do Bloco A e B, poderão solicitar o aproveitamento das notas para compor a primeira
unidade, sendo assim facultado aos mesmos realizar as atividades de tal unidade no formato complementar;

Os/as docentes devem garantir o marco temporal proposto em calendário para o início da 2º unidade, e em caso excepcional, que não for possível cumprir o marco temporal,
deverá fazer ampla divulgação junto às chefias, coordenação pedagógica e alunos da data de início da 2ª unidade.

Na retomada das atividades, os/as docentes deverão realizar um momento inicial de contextualização dos conteúdos que tinham sido apresentados aos alunos, realizando uma
avaliação diagnóstica, sem atribuição de notas.

Tal calendário deverá ser realizado levando em consideração a divisão dos blocos de modo a garantir a realização das avaliações e recuperação da aprendizagem, nos períodos
estipulados a cada componente curricular. As disciplinas do bloco A serão realizadas durante 29 semanas, as disciplinas do bloco B serão realizadas nas 16 primeiras semanas, e
para as disciplinas do bloco C serão consideradas 16 semanas.

4.5. Calendário Complementar - Turmas Subsequente 2019-2 e 2020-1

Em junho de 2021 tem início o calendário complementar que visa o início do semestre letivo para as turmas do Subsequentes que concluíram  o semestre letivo de 2019.1 em 09 de abril
de 2021 (aprovados e/ou retidos). Nesse contexto, entende-se que todos os componentes curriculares serão ofertados. No entanto, diante de qualquer impedimento da oferta do
componente por parte do/a docente, deverá ser justificado à Diretoria de Ensino por via de formalização no sistema SEI.

Em junho de 2021 teremos também o ingresso dos novos estudantes para o curso Subsequentes, oriundos do Processo Seletivo 2020, logo, esses estudantes, estarão vinculados ao
calendário letivo 2020.1.

Apesar dos diferentes calendários letivos, dada a especificidade de cada um deles, esses calendários terão o mesmo período de desenvolvimento, com início em 14 de junho de 2021 e
previsão de término em 01 de Outubro de 2021.

Curso Turma/Diário Calendário Vínculado Composição da Turma Previsão de Inicio Previsão de termíno

Técnico em Informática Subsequente
Técnico em Edificações Subsequente Módulo I

2019.2 (Retidos do calendário 2019.1) 14/06/2021 01/10/2021
2020.1 (Ingressantes do PROSEL 2020.1) 14/06/2021 01/10/2021
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Técnico em Informática Subsequente
Técnico em Edificações Subsequente

Módulo II 2019.2 Alunos Aprovados e Retidos do calendário 2019.1 14/06/2021 01/10/2021

Técnico em Informática Subsequente
Técnico em Edificações Subsequente Módulo III 2019.2 Alunos Aprovados e Retidos do calendário 2019.1 14/06/2021 01/10/2021

Técnico em Informática Subsequente
Técnico em Edificações Subsequente Módulo IV 2019.2 Alunos Aprovados e Retidos do calendário 2019.1 14/06/2021 01/10/2021

4.7. Atividades síncronas e assíncronas

As atividades que irão compor a carga horária do componente curricular serão compostas de atividades síncronas e assíncronas. Baseado na recomendação da Resolução nº 30/2020
todos os componentes tanto no calendário complementar quanto suplementar deverão utilizar as duas formas, ficando estabelecido a utilização de:

Ficará limitado a cada componente curricular, semanalmente a carga horária de atividades síncronas de no máximo 4 horas/aulas. Em caráter excepcional e com autorização formal
das coordenações de cursos, esse limite poderá atingir 5 horas/aulas.

Ficará limitado a cada componente curricular, atribuir semanalmente a carga horária de atividades assíncronas de 3 horas/aulas. Em caráter excepcional e com autorização formal
das coordenações de cursos, esse limite poderá atingir 4 horas/aulas.

Fica estabelecido que os/as docentes deverão realizar a dosagem de atividades assíncronas, sendo aqui categorizadas de natureza de estudo e de aplicação:

São consideradas atividades de natureza de estudos, aquelas em que o/a estudante de forma autônoma possa realizar sem o retorno formal de interação. São considerados
exemplos de atividades de natureza de estudos: Leituras de artigo, Leitura de Resumo, Videoaula, entre outros.

São consideradas atividades de natureza de aplicação, aquelas em que o/a estudante de forma autônoma possa realizar, porém com retorno formal de interação. São
considerados exemplos de atividades de natureza de aplicação: Construção de resumo, produção de vídeo, Lista de exercício, fórum de interação.

As atividades de natureza de aplicação de forma assíncrona deverão obedecer o limite de no máximo 50% e no mínimo 20% da carga horária assíncrona.

As cargas horárias de cada tipo de atividade estão dispostas no Anexo I deste documento, essas podem sofrer alterações mediante aprovação no conselho de campus. Tais
alterações só serão válidas para datas posteriores, não podendo ter efeitos retroativos.

O processo avaliativo deve ser realizado conforme preconiza a Organização Didática vigente, sendo realizado de forma contínua, diversificada, observando os aspectos qualitativos,
conforme preconiza o art. 19 da Resolução nº 19/2020

Art. 19. A avaliação da aprendizagem dos discentes nas AENPE será feita, preferencialmente, de forma assíncrona, e resultará do aproveitamento nas atividades remotas, a ser conferida pelo docente
responsável, observado os Planos de Ensino Não Presenciais Emergenciais.
§ 1º - As avaliações das aprendizagens deverão ser contínuas, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, considerando-se, assim, o seu caráter formativo e pedagógico.
§ 2º - Os processos avaliativos devem estar em conformidade com as prerrogativas constantes na Organização Didática do Ensino Técnico, Normas Acadêmicas do Ensino Superior e Regulamentos dos
Cursos de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu em vigor no IFBA.
§ 3º - Os processos e instrumentos de avaliação devem ser diversificados em quantidade e metodologias e considerar a organização curricular das AENPE, a fim de promover a permanência e o êxito
das/os estudantes. Esses processos devem ser observados ao longo da realização das AENPE, bem como nos conselhos de classe diagnóstico e final (Art. 19 da Resolução 19/2020, p. 8).

4.8. Acompanhamento - Plano de Ensino
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Visando o processo de adaptação dos componentes curriculares para aplicação em canais digitais, o/a docente deverá apresentar, via processo SEI, o Plano de Ensino da disciplina no
formato das AENPEs a coordenação de curso para apreciação em conjunto com a Coordenação Técnico-pedagógica. A adaptação deve estar em consonância aos parâmetros formativos
previstos no PPC de cada curso, bem como nos documentos institucionais. Divergências devem ser analisadas pelo conselho de curso. Deve-se garantir o cumprimento dos conteúdos
previstos nos projetos pedagógicos de curso.

Os docentes deverão encaminhar às coordenações o plano de ensino de cada disciplina até 10 dias úteis do início das AENPEs que deverá realizar análise e parecer com o prazo de 5 dias
úteis por parte das coordenações em conjunto com a COPAE, e quando necessário com apoio da Direção de Ensino. O plano de ensino poderá ser readequado pelo/a docente no decorrer
do período letivo emergencial, porém sendo sempre necessário o encaminhamento do mesmo para as coordenações. Não serão aceitos planos de ensino em formato divergente do
proposto no anexo II. Em caráter excepcional, esses prazos podem ser dilatados pela Direção de Ensino.

4.9. Recursos Tecnológicos e Plataformas de Ensino

Diante do exposto no art. 13 da Resolução nº 30/2020 “para fins de desenvolvimento e registro das AENPEs, recomenda-se o uso do Moodle, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
Institucional do IFBA, com outras ferramentas educacionais digitais, de forma complementar”, o presente planejamento visa estabelecer:

A utilização do Moodle como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para realização das atividades síncronas e assíncronas;

Qualquer atividade a ser realizada em plataforma diversa ao AVA deverá ser registrada no ambiente, assim que possível;

As coordenações terão acesso às disciplinas ministradas no ambiente para acompanhamento da execução das atividades.

Conforme resolução nº 30/2020, a direção de ensino em conjunto com os/as docentes poderão verificar e recomendar mudança no uso da plataforma, desde que sejam acessíveis e
disponibilizadas de forma gratuita às/aos discentes:

Art. 16. Caberá à Diretoria de Ensino/Acadêmica ou equivalente realizar acompanhamento regular acerca da metodologia, das tecnologias digitais de informação e comunicação, das ferramentas e dos
materiais adotados para a substituição de atividades presenciais.
Parágrafo Único - Poderão ser adotados pelo docente outros recursos tecnológicos e de mídias digitais além dos sistemas de uso institucional para a oferta do componente curricular (disciplina) nas
AENPE desde que sejam acessíveis e disponibilizados gratuitamente aos discentes.

5. Horário

A resolução CONSUP nº 30/2020 recomenda que as atividades síncronas não ultrapassem o limite de três dias na semana, limitando a atribuição de quatro horas de atividades síncronas
por dia. Entretanto, a comunidade compreende que para algumas turmas, a limitação no número de três dias na semana irá limitar a quantidade de atividades síncronas, em muitas vezes
aumentando a carga horária assíncrona e consequentemente aumentando a carga horária de atividades para os/as alunos/as. Assim, sugerimos que a comissão de horário possa utilizar
dos 5 dias úteis da semana para atribuição das aulas, respeitando o limite máximo das 4 horas diárias.

A Comissão de Horário do campus realizará o planejamento, organização e distribuição dos horários síncronos dos componentes do calendário complementar a ser divulgado e
cumprido. Os horários docentes devem cumprir a Resolução nº 17/2019. Tal organização ao qual o texto remete, se refere ao acompanhamento dos momentos síncronos para quando não
for possível ser realizado, de modo que seja viabilizado pela comissão de horário, um novo horário para realização do momento síncrono.

Para melhor oferta e distribuição de carga horária de planejamento da disciplina, os momentos síncronos irão acontecer de forma concomitante entre as turmas da mesma série e
calendário. Assim, na oferta complementar, para disciplinas que tenham mais de 1 turma, os/as docentes irão computar na sua carga horária semanal somente uma única vez as atividades
síncronas, porém a carga horária assíncrona deverá ser computada por turma, uma vez que a gestão do ambiente virtual será realizada por turma.

Os componentes de PPA terão instrução normativa própria a ser elaborada pelas coordenações de curso em conjunto com os/as professores/as designados/as a tal componente. O prazo
para tal instrução não poderá ultrapassar 30 dias do início das AENPEs.
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6. Calendário das AENPEs

Para as turmas do calendários 2020 (1º C e D) já foi encaminhado calendário emergencial. Para as atividades de ensinos dos Calendários Acadêmicos 2019.2/2020.1 e 2020/2021 serão
formulados calendários emergenciais conforme Art. 10 da Resolução CONSUP nº 30/2020. A Comissão de Calendário do campus irá apresentar proposta de Calendário Emergencial
que definirá marcos como início e fim, finalização de unidades letivas, semestre, ano letivo, conselhos de classe, entre outros itens. A Comissão de Calendário deverá levar em
consideração a carga horária semanal síncrona de cada disciplina, a carga horária máxima de atividades assíncronas e a carga horária total da disciplina. Com relação aos dias letivos, a
Medida Provisória nº 934/2020 suspende a obrigatoriedade do cumprimento dos 200 dias letivos, no entanto, deve-se levar em consideração as restrições da Resolução nº 30/2020 com
relação a CH semanal de atividades síncronas, assim como o planejamento dos/as docentes, de modo a não sobrecarregar os/as estudantes e dar continuidade ao calendário acadêmico.

Os calendários acadêmicos emergenciais formulados serão publicizados nos canais de comunicação institucional, após aprovação pelo CONSEPE.

7. Orientação e Formação para Discentes

Com o intuito de manter o contato entre o IFBA campus Euclides da Cunha e a sua comunidade estudantil, no que tange o contato entre escola e família, foi disponibilizado canais de
comunicação como e-mail, telefone institucional para ligações e com recurso de WhatsApp, o site institucional do campus, redes sociais (Instagram), utilização das rádios locais para
divulgação de editais e outras informações.

Todos os canais de comunicação continuam disponíveis para orientações, tirar dúvidas, passar informações para comunidade.

Com relação à formação/capacitação/treinamento dos estudantes para uso das ferramentas digitais que serão utilizadas durante as AENPEs a proposta se apresenta da seguinte forma:

Propor capacitações específicas ao longo do tempo.

Ofertar capacitações para uso do Moodle, RNP, Meet e Microsoft Teams aos/às discentes.

Além das ações de capacitação a serem realizadas pelo Campus, ainda serão realizadas as seguintes ações por esta instituição de ensino:

Empréstimos de equipamento tecnológico do tipo tablet para os discentes em situação de vulnerabilidade social.

Fomento de bolsa de inclusão digital para os/as discentes em situação de vulnerabilidade social.

Buscar viabilizar a distribuição de Kits de alimentação para os/as discentes.

Apoio pedagógico e psicológico aos/às discentes via requerimento a COPAE.

Apoio pedagógico aos alunos/as com necessidades específicas por meio da COPAE.

8. Orientação e formação para servidores

As formações/capacitações/treinamentos para os servidores do campus visam prepará-los para atuarem neste novo momento de retorno de atividades acadêmicas remotas, no que se
refere a gerenciamento, cadastramento, alimentação do ambiente, uso e conhecimento das potencialidades das interfaces do AVA no uso das atividades assíncronas e em grande parte
síncronas, uso e conhecimento das ferramentas digitais que serão utilizadas majoritariamente nas aulas síncronas.

Contudo, algumas formações já foram oferecidas, ou estão no planejamento da Pró-reitoria de ensino com representações de todos os campi. Os servidores do campus Euclides da Cunha
multiplicarão para os/as colegas as capacitações internamente.

Segue abaixo a listagem dos cursos ofertados pela PROEN:
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Uso e Gerenciamento do AVA Institucional;

Objetos de Aprendizagem e Interfaces Avaliativas no Moodle;

Educação Inclusiva e Ensino Remoto Emergencial;

Fundamentos Básicos da Educação a Distância;

Oficinas de Letramento Digital para Ambientes Virtuais - Moodle Institucional.

Em paralelo a isso, será realizado localmente em conjunto com a Comissão Permanente de Capacitação existente no campus:

Plano Emergencial de capacitações com o objetivo de ampliar as áreas de capacitações ao longo do tempo e aprimorar as áreas com mais demandas.

Realizar as capacitações oriundas das multiplicações propostas pelas formações oferecidas pela PROEN;

O acompanhamento e validação das AENPEs será realizada pela Direção de Ensino, Coordenação Pedagógica e de Apoio ao Estudantes, as Coordenações de Cursos e a comissão
permanente de horário.

Os/as docentes após início das AENPEs terão um prazo de 30 dias para apresentação as coordenações de curso do Plano Individual de Trabalho - PIT com período letivo designado
como “Período Letivo Emergencial”, os docentes deverão utilizar da resolução CONSUP nº 17/2019 para preenchimento do PIT, levando em conta a média da carga horária Síncrona e
Assíncrona dos componentes curriculares ministrados, podendo ainda complementar sua carga horária com capacitações ofertadas pelas Pró-reitorias, conforme apresentado na
Resolução CONSUP nº 19/2020:

“Art. 9º. As Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais propostas deverão seguir os seguintes trâmites e diretrizes para sua oferta:
…
§ 2º - A carga horária referente a AENPE será contabilizada de forma integral para todos os docentes responsáveis por ela.
….
Art. 33. Em caso de necessidade de complementação de carga horária de trabalho previsto na resolução CONSUP/IFBA n. 17/2019 e na Portaria 1.341/2016, as atividades de capacitação ofertadas pelas
pró-reitorias de ensino, de extensão e de pesquisa, pós-graduação e inovação, em conjunto com demais atividades de ensino, pesquisa e extensão poderão contar como carga horária para as/os docentes e
técnicas/os administrativas/os em educação neste período de excepcionalidade. 
Parágrafo Único - Em situações que inviabilizem o cumprimento de carga horária, o docente formulará pedido de dispensa justificada ao Departamento ou órgão equivalente.”

Além da carga horária de atividades síncronas previstas nas AENPEs, o/a docente deverá destinar ¼ da carga horária atribuída ao ensino para atendimento do/a aluno/a, devendo este
respeitar a porcentagem estabelecida de 50% do atendimento de forma síncrona, em plataforma específica disponibilizada pela direção de ensino, os demais atendimentos poderão ser
realizados pelo ambiente virtual ou e-mail institucional. Ressaltamos ainda que, os atendimentos realizados via meios de comunicação pessoal não são recomendados.

Quando o/a docente não puder se fazer presente nos momentos de atividades síncronas e de atendimento ao discente, deverá realizar a comunicação à Chefia com até 48 horas de
antecedência quando a ausência possa ser prevista, ou até no máximo 24 horas após a ausência quando não prevista. Essa notificação se faz necessária, para que a Comissão Permanente
de Horário possa realizar os ajustes necessários para cumprimento das aulas síncronas. A chefia imediata do/a docente terá a atribuição de encaminhar a notificação à
Comissão Permanente de Horário. Ressalta-se ainda, que tal notificação não configura a justificativa de ausência, essa deverá seguir os trâmites específicos para tal fim.

Orienta-se ainda, apesar de ser facultado aos/às alunos a adesão às AENPEs, que todos os/as docentes realizem o lançamento das devidas ausências nos momentos síncronos e no
cumprimento das atividades assíncronas. Tais informações serão necessárias para que a comissão de permanência e êxito possa atuar de forma a garantir a continuidade dos/as alunos/as
junto a instituição. Porém, ressaltamos que tais frequências não poderão ser utilizadas como critérios de aprovação/reprovação para a oferta emergencial.
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Deverão ser garantidos aos discentes o processo de recuperação de aprendizagem nas unidades e componentes curriculares, assim os docentes devem prever dentro do seu planejamento
das disciplinas tais ações. (rever)

Os registros das AENPEs devem ser realizados no SUAP. A CORES será responsável juntamente com as coordenações de cursos e COPAE do acompanhamento e validação das
AENPEs registradas. Podendo esses notificar os/as docentes sobre o não preenchimento do SUAP após três dias úteis da realização das atividades síncronas. Ao final do calendário
letivo emergencial, o/a docente terá o prazo de três dias úteis para fechamento dos registros de atividades síncronas e assíncronas.

A oferta dos componentes curriculares podem sofrer alteração de docente, mediante comum acordo e autorização da Direção de Ensino. Desde que, tal alteração seja advinda do
exercício de novos/as docentes, afastamento/desligamento/aposentadoria ou exoneração do/a servidor/a ou necessidades indispensáveis. As alterações devem respeitar as resoluções e
legislações vigentes da carga horária docente.

Os atendimentos aos/às discentes no que se refere ao uso ferramental e de acesso das plataformas institucionais, deverão ser direcionadas a Comissão de Capacitação, Apoio e
Acompanhamento ao/à discente. Quando houver situações em que o/a docente identifique alunos/as que estão com indisponibilidade de conectividade ou ainda de dispositivo
tecnológico deverá notificar imediatamente a comissão de permanência e êxito.

Os/as docentes que enfrentarem dificuldades como indisponibilidade de conectividade ou de dispositivos tecnológicos, deverão notificar formalmente a Direção de Ensino.

É garantido ao/à estudante o acréscimo do prazo de entrega das atividades assíncronas de aplicação em no mínimo 50% do prazo original, sempre que comprovada:

instabilidade e/ou indisponibilidade da plataforma de aprendizagem. Caso o evento ocorrido for inferior há 4 horas ficará a critério do professor tal dilatação, com exceção de
eventos adversos ocorridos na data limite de envio, onde será obrigatória a dilatação;

ausências devidamente justificadas;

deliberações dos conselhos de cursos, coordenações de cursos, coordenações pedagógicas e/ou direção de ensino;

O/a docente deverá garantir a divulgação das notas avaliativas, com prazo mínimo de 48 horas da aplicação da nova avaliação. Excetuando atividades que tenham a finalidade de fixação
de conteúdo, como exemplo: listas de exercícios, resumos sobre conteúdo, etc, para tais é obrigatória a divulgação antes da recuperação.

Os/as docentes serão responsáveis pelo gerenciamento do seu componente curricular no que se refere ao ambiente virtual de aprendizagem:

Incluir as atividades assíncronas e síncronas no ambiente;

Realizar o processo de avaliação pelo ambiente;

Responder ao fórum de dúvidas dos componentes ao qual o/a docente esteja vinculado;

Dar o feedback das atividades de aplicação aos/às estudantes;

Encaminhar diretamente as turmas orientações referentes às suas disciplinas, não podendo utilizar dos/as representantes de turmas para tal;

Divulgar as notas da unidade antes de realizar o processo de recuperação;

Divulgar no ambiente semanalmente o horário de atendimento síncrono;

Estar disponível na plataforma para o atendimento ao estudante no momento agendado;
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Quando de interesse do/a docente, realizar a gravação dos momentos síncronos no plugin do AVA (BBB), similar a RNP. Ao realizar gravação do momento síncrono, a postagem é
realizada automaticamente no próprio ambiente, onde a gravação ficará disponível para os alunos durante 7 dias. Em caso de indisponibilidade da plataforma em questão, o/a
professor/a poderá utilizar de outras ferramentas para gravação e disponibilização às turmas.

Ficam advertidos/as os/as discentes, docentes, responsáveis, equipe gestora e demais pessoas que tenham acesso à aula ou ao material dela decorrente, da proibição de fotografar, gravar,
registrar, compartilhar ou divulgar, por qualquer outro meio, a imagem ou a voz ou o conteúdo autoral do/a professor/a, evitando-se o uso indevido de seus direitos da personalidade e/ou
autorais (NOTA TÉCNICA –GT COVID 19 – 11/2020/MPT). Assim, não é permitido a reprodução de webcam por parte dos/as alunos com objetivo de preservar a sua imagem. Para as
disciplinas de Libras, dado a natureza da disciplina, de forma excepcional, será permitido o uso da webcam. Ao/à docente, será facultado o uso da webcam.

9. Acesso Digital

A reitoria do IFBA em parceria com os campi realizou Pesquisa Institucional para verificar o acesso digital dos/as estudantes. De forma a ampliar esses dados foi realizada no campus
Euclides da Cunha uma busca ativa via contato com representações discentes, envio de SMS em massa, envio de e-mails e ligações telefônicas. Dessa forma, foram obtidos os dados de
acesso digital de 93% dos/as estudantes.

Abaixo encontra-se o resultado da pesquisa local.

 

Gráfico 1: Resultado das condições de acesso digital ao que se refere a equipamentos dos/as estudantes do IFBA campus Euclides da Cunha

 
 

Gráfico 2: Resultado das condições de acesso digital ao que se refere ao acesso a Internet dos/as estudantes do IFBA campus Euclides da Cunha
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Considerando que 34 estudantes não responderam a pesquisa, e que estes podem não ter respondido por não terem acesso digital, esse número se amplia de 159 estudantes sem
equipamento para 193 e de 36 sem Internet para 70 estudantes. 
A tabela abaixo apresenta o resultado da Busca de forma mais detalhada.
 

Tabela: Resultado das condições de acesso digital dos estudantes do IFBA campus Euclides da Cunha.
 

 
 

Integrado de Informática – Calendário 2019 // Total=198 estudantes Quantidade
Sem acesso a equipamento 48

Sem acesso à Internet 14
Não respondeu 4

Integrado de Informática – Calendário 2020  // Total=80 estudantes Quantidade
Sem acesso a equipamento 37

Sem acesso à Internet 2
Não respondeu 4

Subsequente de Edificações  // Total=97 estudantes Quantidade
Sem acesso a equipamento 44

Sem acesso à Internet 17
Não respondeu 14

Subsequente de Informática  // Total= 87 estudantes Quantidade
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Sem acesso a equipamento 30
Sem acesso à internet 3

Não respondeu 11
Módulo IV de Informática Subsequente // Total= 9 estudantes Quantidade

Sem acesso a equipamento 0
Sem acesso à Internet 0

Não respondeu 0
Módulo IV de Edificações Subsequente // Total= 16 estudantes Quantidade

Sem acesso a equipamento 8
Sem acesso à internet 4

Não respondeu 1
 

Obs.: O aparelho telefônico do tipo smartphone não foi considerado nesta pesquisa como equipamento adequado para acompanhamento das AENPEs, assim como a Internet consideradas como ideais
foram apenas do tipo Banda Larga, Wi-fi, Fibra ótica, quando informado pelo/a estudante ser uma Internet de qualidade suficiente para tal. 
 

10. Quantitativo de alunos atendidos pelos editais de inclusão digital

Diante da gravidade do estado de vulnerabilidade social provocada pela pandemia da COVID-19 foi regulamentada a concessão de auxílio financeiro estudantil em caráter emergencial
aos estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFBA através da Resolução nº 08/2020. Com base nessa normatização, foram abertos dois editais, nº 02/200 e
nº05/2020, pelo campus Euclides da Cunha com vistas a concessão de auxílio financeiro em caráter emergencial destinado aos estudantes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica que, por alguma questão recente de risco social causados pela pandemia da COVID-19, não conseguiram suprir despesas que garantissem a permanência e o êxito nos
estudos. Assim, através da publicação desses editais foi possível a concessão da seguinte quantidade de bolsas:

Edital nº 02/2020: 150 estudantes foram contemplados com bolsas no valor de R$200,00 pagas em parcela única.

Edital nº 05/2020: todos os 150 estudantes selecionados no Edital nº 02/2020 foram novamente contemplados e os 10 aprovados que haviam ficado no cadastro de reserva anteriormente,
mais 45 novos estudantes inscritos no Edital nº05/2020 foram contemplados, totalizando 205 bolsas no valor de R$ 200,00 pagas em duas parcelas.

Além da concessão de auxílio emergencial através do pagamento de bolsas, houve também a publicação de Edital de Auxílio Inclusão Digital, cujo objetivo era oportunizar o
desenvolvimento e o acesso às Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPE), à integração pedagógica e às atividades acadêmicas por meio da inclusão digital
ampliando as vivências, o conhecimento e a rede de relações dos discentes envolvidos por meio remoto. O Auxílio de Inclusão Digital Emergencial consistiu em duas modalidades
distintas sendo:

Tipo I: a oferta de pacotes de dados ou serviço de internet por subsídio pecuniário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) pagas em 04 parcelas mensais, para compra de pacotes de dados ou
serviço de internet, em que: 52 alunos foram contemplados na primeira chamada e 17 alunos contemplados na segunda chamada, totalizando 69 estudantes beneficiados.

Tipo II: a oferta de subsídio pecuniário em parcela única no valor de R$ 803,40 (oitocentos e três reais e quarenta centavos), para aquisição de equipamentos, manutenção e ou melhorias
de equipamentos de informática, aos estudantes em situação de comprovada vulnerabilidade socioeconômica, em que: 70 alunos foram contemplados na primeira chamada e 15 na
segunda chamada, totalizando 85 estudantes beneficiados.

 

11. Elaboração
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Direção Geral

Direção de Ensino

Coordenação Pedagógica e de Apoio ao Estudante

Coordenação do Curso de Edificações

Coordenação dos Cursos de Informática

Conselho de Curso de Edificações

Conselho de Curso de Informática

Conselho de Campus

Comissão Permanente de Horário

Comissão Permanente de Calendário

Comissão de Permanência e Êxito

Comissão Permanente de Capacitação

Comissão de Capacitação, Apoio e Acompanhamento aos Discentes
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