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Ah, comigo o mundo vai modificar-se. 

Não gosto do mundo como ele é. 

Carolina Maria de Jesus 

Apresentação 

Diante da situação de excepcionalidade decorrente da pandemia do novo 

Coronavírus (Covid-19), este documento visa estabelecer diretrizes para a execução 

das Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPEs), nos cursos 

técnicos integrados e subsequentes, graduação e de pós graduação do campus 

Eunápolis. 

Tendo em vista o momento presente marcado pela pandemia provocada pela 

Covid 19, e levando em consideração Resolução n. 19 de 24 de agosto de 2020, do 

Consup, que dispõe sobre as normas acadêmicas emergenciais e provisórias para as 

Atividades de Ensino Não Presencial durante o período de suspensão das atividades 

presenciais, no âmbito do IFBA, enquanto durar a situação de pandemia do Novo 

Coronavírus - COVID-19, nós do Campus Eunápolis somos impelidos a traçar 

diretrizes e caminhos para o planejamento pedagógico da educação em nossa 

instituição de modo a assegurar aos nossos estudantes atividades de ensino e 

aprendizagem que busquem não apenas reduzir os impactos negativos do isolamento 

social, mas, sobretudo, os impactos sociais, emocionais e econômicos do 

distanciamento educacional, os quais afetam diretamente a aprendizagem dos 

estudantes e o seu futuro.  

Por isso, partindo dos nossos documentos institucionais, principalmente o PPI 

(Projeto Pedagógico Institucional), em que afirma que devemos ofertar uma formação 

crítica e omnilateral, com base nos eixos orientadores da ciência, tecnologia, cultura 

e do trabalho, mas também, levando em consideração as incertezas do momento em 

que estamos passando e a pouca experiência que possuímos no âmbito do ensino 

on-line, já que nossa prática educativa foi toda pensada para o ensino presencial, 

entendemos que um planejamento institucional  responsável e consciente deve ser 

coletivo e dialogado, já que trata-se de uma fase de experimentação na busca do 

aprender a fazer, portanto, seguem algumas diretrizes pedagógicas e operacionais, 



 

 

para que possamos dar início a esta nova etapa desafiadora que este momento 

pandêmico nos impôs. 

Nessa via, adotaremos a Educação on-line como caminho para a realização 

das AENPEs, considerando o seu papel na movimentação de saberes curriculares 

por meio das tecnologias digitais de maneira interativa e com vistas ao potencial de 

aprendizagem discentes e das ações docentes. 

1. DA EDUCAÇÃO ON-LINE NAS (AENPEs) 

Adotamos como concepção de educação on-line (EOL) a perspectiva 

conceitual de Santos (2009) que entende  a EOL como o conjunto de ações de ensino 

e de aprendizagem ou atos de currículo mediados por interfaces digitais que 

potencializam práticas comunicacionais interativas e hipertextuais. 

Para a autora  a educação on-line é fenômeno da cibercultura e que devemos 

investir na linguagem hipermídia. Santos (2020) problematiza que postar apenas 

textos em pdf, apresentações de slides lineares, videoaulas e/ou pirotecnias 

descontextualizadas é subutilização do digital em rede e instrucionismo curricular. 

Nessa via, a pesquisadora nos convoca a engendrar uma teia complexa de conexões 

e acionar os estudantes a adentrarem os conteúdos, produzindo colaborativamente 

conhecimentos nas interfaces de comunicação síncronas e assíncronas. Só assim 

teremos educação on-line. 

Nesse sentido, entendemos que não realizaremos Educação a Distância neste 

momento de excepcionalidade da pandemia, considerando toda a proposta 

arquitetônica didático-pedagógica que a modalidade prevê, bem como por não termos 

inicialmente o uso da ambiência formativa na presencialidade física também 

constituinte da modalidade. 

Nessa esteira, as nossas ambiências de ensino e de aprendizagem 

acontecerão on-line na cibercultura e em redes sociotécnicas nos Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem (AVAs). A cibercultura é caracterizada pela cultura contemporânea, 

que está estruturada pelos usos dos artefatos digitais no cotidiano de todas as 

pessoas (SANTOS, 2012), e isso significa reconhecer que os espaços físicos e 



 

 

eletrônicos são indissociáveis no contexto das dinâmicas sociais mediadas pelo digital 

em rede (COUTO JUNIOR; OSWALD, 2019). (SANTOS; CARVALHO; COUTO 2018). 

Os AVAs possuem a capacidade de hibridizar e permutar num mesmo 

ambiente várias mídias, envolvendo não só um conjunto de interfaces para 

socialização de informação, de conteúdos de ensino e de aprendizagem, mas 

também, e, sobretudo, as interfaces de comunicação síncronas, isto é, contemplam a 

comunicação em tempo real (exemplos: chats, webconferências, entre outras) e 

assíncronas, que permitem a comunicação em tempos diferentes (exemplos: fóruns, 

listas de discussão, blogs e wikis entre outras) (SANTOS, 2009). 

Os AVAs são ditos por Santos (2009) como uma organização viva, em que 

seres humanos e objetos técnicos interagem num processo complexo que se auto-

organiza na dialógica de suas redes de conexões. Para tanto a autora recomenda as 

seguintes ações: 

● Criar ambientes hipertextuais que agreguem intertextualidade, conexões com 

outros sites ou documentos; intratextualidade, conexões no mesmo 

documento; multivocalidade, agregar multiplicidade de pontos de vista; 

navegabilidade, ambiente simples e de fácil acesso e transparência nas 

informações; mixagem, integração de várias linguagens: sons, texto, imagens 

dinâmicas e estáticas, gráficos, mapas; multimídia integração de vários 

suportes midiáticos; 

● Potencializar comunicação interativa síncrona, comunicação em tempo real e 

assíncrona, comunicação a qualquer tempo – emissor e receptor não precisam 

estar no mesmo tempo comunicativo; 

● Criar atividades de pesquisa que estimulem a construção do conhecimento a 

partir de situações-problema, onde o sujeito possa contextualizar questões 

locais e globais do seu universo cultural; 

● Criar ambiências para avaliação formativa, onde os saberes sejam construídos 

num processo comunicativo de negociações em que as tomadas de decisão 

sejam uma prática constante para a ressignificação processual das autorias e 

coautorias; 

● Disponibilizar e incentivar conexões lúdicas, artísticas, navegações fluidas e 

simulações. 



 

 

Neste sentido apresentamos algumas diretrizes pedagógicas que  devem 

orientar as práticas docentes na condução das AENPEs.   

2. DAS DIRETRIZES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS GERAIS 

1. Respeitar e valorizar os saberes presentes em contextos socioculturais, 

considerando a escola, a família e a comunidade como espaços de produção, 

organização, articulação e difusão de conhecimentos; 

2. Implementar na prática curricular os princípios da pedagogia histórico-crítica 

(SAVIANI, 2003), com embasamento no método da prática-social (GASPARI, 

2007),seguindo os cinco passos: prática social inicial, problematização, 

instrumentalização, catarse e prática social final, conforme indica as bases teóricas 

do Projeto Pedagógico Institucional do IFBA; 

3. Valorizar a integração curricular, priorizando na escolha dos componentes 

curriculares ofertados virtualmente aqueles que possam ser ministrados de forma 

interdisciplinar e/ou transdisciplinar; 

4. Repensar o currículo à luz do contexto contemporâneo em que a pandemia é 

um tema em destaque, conforme nos ensinou Pistrak, a escola deve responder às 

questões de seu tempo. Permitir que os alunos escolham temas do seu cotidiano para 

problematizar e investigar. (ex.: a pandemia, violência doméstica etc). 

5. Cuidar para não transpor para o não-presencial o modo de fazer presencial. 

São atividades e concepções diferentes, paradigmas diferentes. 

6. Incentivar a pesquisa (re)construtiva valorizando o processo de investigação 

no ensino-aprendizagem; 

7. Considerar que a carga-horária total da atividade de ensino não presencial 

pode ser implementada por atividades síncronas e assíncronas, portanto, o tempo em 

tela e também as atividades realizadas fora do ambiente virtual devem ser 

contabilizados no planejamento de modo a reduzir a exposição excessiva dos 

estudantes e dos docentes a estes recursos digitais.  



 

 

8. Garantir a autonomia e o respeito à liberdade de cátedra docente, além da 

proteção aos Docentes, Discentes e Técnicos/as administrativos/as no contexto 

virtual, previsto em lei: 

- Lei 2848 de 07 de dezembro de 1940. Art. 331 - Desacatar funcionário 

público no exercício da função ou em razão dela:Pena - detenção, de 

seis meses a dois anos, ou multa. 

- Nota Técnica - Grupo de Trabalho COVID-19 de 11/2020 do Ministério 

Público do Trabalho. 

- Resolução nº 73 de 22 de novembro de 2013 - Estabelece o Código 

Disciplinar Discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia– IFBA. 

9. Garantir o cumprimento  da Nota Técnica do GT COVID-19 de 11/2020, do 

Ministério Público do Trabalho, também citada na Resolução 19 CONSUP- IFBA 

referente às aulas virtuais síncronas e assíncronas e os materiais didáticos 

elaborados pelas/os docentes, bem como pelos profissionais intérpretes de Libras ou 

de apoio, só deverão ser divulgadas ou reproduzidas com prévia autorização da/do 

autor, sob pena de violação dos direitos autorais e de imagem. 

10. Qualquer situação de descumprimento das normas e leis, sejam elas, as 

citadas neste documento e/ou outras vigentes, deverá ser informada (via E-mail ou 

processo SEI sigiloso ou restrito) à Coordenação de curso, Diretoria acadêmica ou 

Direção geral do campus, sendo garantido o sigilo das informações relatadas.  

11. A Diretoria Acadêmica e a Direção Geral darão os encaminhamentos devidos 

às denúncias para apuração da ação dos possíveis envolvidos e tomarão as medidas 

disciplinares e administrativas, ou direcionamento para as ações jurídicas previstas 

em lei. 

12. A oferta de atividades práticas prevista na organização curricular dos cursos, 

quando possível, devem ser substituídas por atividades equivalentes (p. ex.: 

simulações computacionais, vídeoaulas, laboratórios web, etc.) que dispensem a 

realização em ambiente/laboratório presencial, conforme orientação do Parecer CNE 

Nº 5/2020. 



 

 

13. No caso dos PPCs que exigem obrigatoriedade de estágio profissional, quando 

permitidos pelos seus respectivos Conselhos de curso e Núcleo Docente Estruturante 

devem avaliar a possibilidade de substituir por trabalhos de conclusão de curso ou 

aproveitamento da carga horária de estágio relacionada aos projetos de pesquisa 

e/ou de extensão do campus Eunápolis; 

14. Todos estágios serão desenvolvidos de maneira remota conforme o art. 5º da 

Resolução 7 /2020 CONSUP e Ofício 01/2020 - Orientações da PROEX; 

15. Considerar o uso das ferramentas on-line para comunicação com o estudante 

em horários que não atrapalhem a rotina de sono noturno e alimentação. Mesmo 

diante do contexto atípico é importante tentar manter hábitos saudáveis. 

16. Assegurar o acesso assíncrono dos alunos às aulas que foram ministradas no 

formato síncrono, respeitando os devidos direitos legais de autoria e autonomia 

docente; 

17. Orientar os estudantes sobre comportamentos e procedimentos éticos e legais 

no ambiente virtual. 

18. O horário para realização das atividades síncronas deverá respeitar o turno em 

que o discente está matriculado. A mudança de horário somente poderá acontecer 

com justificativas e/ou acordo com todo a turma. 

19. Assegurar que haja os momentos de atendimento aos estudantes, no 

contraturno, utilizando-se de ferramentas on-line. 

20. A primeira semana do calendário emergencial 2020, deverá acontecer como 

momento de ambientação e acolhimento. Será um período de adaptação à Educação 

on-line com as AENPEs para docentes e discentes.  

21. Nas duas primeiras semanas só poderão acontecer avaliações diagnósticas 

(sem atribuição de nota). 

22. Estabelecer diálogo com a comunidade para construção das propostas de 

realização das AENPEs, fortalecendo órgãos como Conselho de Curso e Núcleo 

Docente Estruturante e Colegiados por meio de orientações/diretrizes encaminhadas 



 

 

para as respectivas coordenações de curso (APÊNDICE B). Os resultados das 

deliberações  foram encaminhados à Direção Acadêmica e incorporados ao Plano de 

Ação com as adequações devidas. 

23. Disponibilizar modelo de Plano de ensino virtual para uso dos docentes como 

referência para seus planejamentos (APÊNDICE A). Os planos de ensino deverão ser 

entregues às coordenações de curso por meio de processo SEI até o dia 16/10/2020, 

as coordenações deverão abrir os processos SEI para inclusão dos planos de ensino 

e informar o número do processo aos/às docentes do curso e encaminhar o processo 

à COGEP para acompanhamento. 

24. Disponibilizar imagem/fotografia de modelo de curso/desenho didático nos 

AVAS para contribuir com sugestões para os planejamentos docentes (ANEXOS). 

25. Para os cursos de graduação e subsequentes será priorizado o término do 

período letivo 2019.2. Será facultado, a partir de um diagnóstico cuidadoso, o 

aproveitamento da carga horária cumprida dos componentes curriculares antes da 

suspensão do calendário acadêmico devido a pandemia. 

26. Para os cursos de graduação e subsequentes a carga horária cumprida do 

semestre  letivo 2019.2, antes da suspensão do calendário acadêmico, devido à 

pandemia, poderá ser contabilizada após análise de questões pedagógicas, 

percentual de carga horária já ministrado, instrumentos de avaliação já aplicados, 

entre outros aspectos que surgirem, a partir de um diálogo entre docentes e discentes, 

podendo incluir a participação da coordenação de curso e setor pedagógico. 

27. Em caso de aproveitamento da carga horária deverá ser garantido aos/às 

estudantes o direito à revisão dos conteúdos ministrados antes da suspensão do 

calendário acadêmico. 

28. A carga horária de aulas síncronas será limitada a 30% da carga horária total 

dos componentes curriculares/extracurriculares nas AENPEs. O quadro 1 a seguir 

exemplifica o percentual entre a carga horária semanal da atividade e o limite de aulas 

síncronas, considerando que teremos dez semanas no calendário emergencial  no 

ano civil de 2020. 



 

 

Quadro 1 -  Carga horária dos Componentes Curriculares e Atividades Extracurriculares 

associado ao limite de carga horária síncrona. 

Carga horária 
total da AENPE 

Carga horária 
semanal (dividido 
em 9 semanas) 

Carga horária 
síncrona 
semanal 

Carga horária 
assíncrona 
semanal 

30h  
(36ha)* 

3h 20min 
 (4ha)* 

1h 
(1ha)* 

2h 20min 
(3ha)* 

45h 
(60ha) 

5h 
(6ha)* 

1h 30min 
(1ha)* 

3h 30 min 
(5ha)* 

60h  
(72ha)* 

6h 40min 
(8ha)* 

2h 
(2ha)* 

4h 40 min 
(6ha)* 

90h 
(108ha)* 

10h  
(12ha)* 

3h 
(3ha)* 

7h 
(9ha)* 

120h 
(144ha) 

13h 20min 
(16ha)* 

4h 
(4ha)* 

9h 20 min 
(12ha)* 

150h 
(180ha) 

16h 40min 
(20ha)* 

5h 
(6ha)* 

11h 40min 
(14ha)* 

270h 
(324ha) 

30h 
(36)* 

9h 
(10ha)* 

21h 
(26ha)* 

* O número de horas/aula está aproximado, considerando aulas de 50 minutos, apenas para fim de 
registro. 
 

29. Técnicos/as Administrativos/as e convidados/as externos poderão ofertar 

atividades extracurriculares para os/as estudantes ingressantes. 

30. Os casos omissos deverão ser resolvidos pela coordenação de curso em 

diálogo com o setor pedagógico e diretoria acadêmica. 

2.1.   ORIENTAÇÕES PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS À ESTUDANTES 

COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS 

As atividades pedagógicas não presenciais para estudantes com 

necessidades educacionais específicas devem seguir as orientações das  diretrizes 

da Resolução CONSUP/IFBA nº 30, de 12 de dezembro de 2017 e o planejamento 

dessas atividades deve ser acompanhado pela equipe da Coordenação  de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas - CAPNE, de forma 

colaborativa com os docentes e com o Setor Pedagógico. 



 

 

Com o auxílio do(a) professor(a) de Atendimento Educacional Especializado - 

AEE, a CAPNE deverá providenciar a relação de estudantes, bem como das 

adaptações que se fizerem necessárias para cada caso, por turma, para que os(as) 

docentes tenham tempo hábil para preparar o material considerando as 

recomendações, o provimento de equipamentos e softwares específicos para a 

aplicação das AENPEs.  

Considerando este momento de vivências metodológicas novas e de grandes 

desafios, apresentamos algumas sugestões/orientações embasadas na Lei Brasileira 

de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI, nº 13.146/15)  na ânsia de minimizar as 

barreiras que possam comprometer o desenvolvimento de estudantes com 

deficiências. 

Estudantes com deficiência visual, intelectual, TEA (Transtorno do 

Espectro Autista) e SD/AH (Superdotação/ Altas Habilidades), cabem as seguintes 

orientações aos(as) docentes: 

1. visual, é indicado que o conteúdo da aula seja apresentado de maneira 

sistematizada por meio da exposição, no início das aulas, sejam elas síncronas ou 

assíncronas, do roteiro das atividades e ações que serão desenvolvidas. 

2. Ao final da aula apontar em forma de tópicos a relação dos conteúdos que 

foram trabalhados com o propósito de rememorar o conteúdo e possibilitar uma 

melhor organização mental do estudante. 

3. É indicado que a cada cinquenta minutos de exposição à tela, seja concedido 

dez minutos de intervalo ao menos. 

4. Enunciados concisos, imagens para concretizar o exercício e redução de 

alternativas de múltipla escolha para três (a,b,c). Evitar questões com alternativas 

duvidosas, como “se I for verdadeira; se II e III forem falsas; nda”.  

5. Redução da quantidade de exercícios/questões, e se necessário, prazo maior 

para entrega de trabalhos e/ou realização de avaliações. 

6. Docentes devem dispor de tempo para atendimento individualizado por meio 

virtual. 

7. Acrescentar legenda descritiva das imagens para, no caso de uso de leitor de 

tela, este fazer a leitura (Baixa visão ou cegos).  



 

 

8. Para as atividades de leitura de livro, deve ser disponibilizado o audiolivro para 

download pelo(a) estudante com baixa visão ou cegueira. 

9. Caso necessário, propor avaliação oral, por meio virtual mais adequado a 

realidade do(a) estudante. 

10. Tutorial com prints das telas, caso o(a) estudante tenha dificuldade no acesso. 

11. No caso de estudantes com baixa visão, lembrar de adaptar o tamanho e cor 

da fonte para os textos digitados. 

12. Priorizar fontes sem serifa (sans-serif), por exemplo: Verdana, Tahoma e Arial. 

13. Utilização de Slides: O desenho deve ser limpo, com pouca variação de cores 

e intensidade. Evitar fontes pequenas, priorizar o uso de contrastes (exemplo: fundo 

preto e com fontes brancas). Na hora da apresentação lembrar de sempre colocar no 

modo “Tela cheia” para ampliar imagens e fontes). 

14. Para as aulas gravadas será necessário solicitar a permissão para a gravação 

de todos os participantes. 

Estudantes com surdez, usuário da Libras, cabem as seguintes orientações 

aos(as) docentes:  

1. Videoaula traduzida em Libras. Entrar em contato com o(a) intérprete para o 

planejamento desta ação. 

2. Vídeoaula de curta duração (máximo 10 minutos). 

3. Quantidade de atividades, questões, textos e enunciados reduzidos. 

4. Prazo para a entrega de atividades ampliado, caso necessário. 

5. Materiais com ilustrações visuais, print de tela dos programas, mapas 

conceituais, vídeos com janela de libras e imagens para exemplificar. 

 Sobre a atuação do(a) Tradutor(a) Intérprete de Libras: 

1. O(a) intérprete deve gravar a interpretação da aula disponibilizada pelo(a) 

docente. O(a) professor(a) deverá encaminhar com antecedência os materiais que 

serão usados em aula para o(a) intérprete fazer as gravações necessárias em Libras. 

2. O(a) intérprete pode gravar e disponibilizar o vídeo ao(a) docente para ser 

inserido no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Caso não for possível esta ação, o 

campus deve garantir a disponibilidade de filmadora e atendimento necessário no que 

tange a edição dos vídeos pelo setor responsável (Audiovisual). 



 

 

3. Se no momento do atendimento individualizado oferecido pelo(a) docente não 

for possível, de uma forma efetiva, a interpretação simultânea no mesmo ambiente 

virtual escolhido, ou vídeo chamada, o(a) docente pode repassar as 

informações/dúvidas do(a) estudante ao intérprete e este repassa ao(a) estudante. 

 Para estudantes com deficiência auditiva, não usuários da Libras, cabem as 

seguintes orientações aos(as) docentes: 

1. As videoaulas e vídeos disponibilizados, deverão conter legendas. 

2. Quantidade de atividades, questões, textos e enunciados reduzidos. 

3. Prazo para a entrega de atividades ampliado, caso necessário. 

TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), cabem as seguintes 

orientações aos(as) docentes: 

1. Tutorial com prints das telas, caso o(a) estudante tenha dificuldade no acesso. 

2. Incentivar os(as) estudantes para que façam anotações dos prazos e datas, 

para que não percam os prazos.  

3.  Possibilitar avaliações ou atividades orais. 

4.  Prazo para a entrega de atividades ampliado, caso necessário.  

 

Dislexia, cabem as seguintes orientações aos(as) docentes: 

1. Em avaliações e atividades escritas utilizar espaçamento duplo, questões 

objetivas e evitar que o texto esteja em mais de uma coluna.  

2. Audioleitura e avaliações orais. 

3. Em videoaulas utilize a linguagem direta, clara e objetiva. 

4. As coordenações de curso farão o contato com os docentes para informar 

sobre as necessidades específicas dos/das estudantes já encaminhadas pela 

CAPNE. 

5. O acompanhamento dos estudantes com necessidades específicas e a 

elaboração do material para os mesmos será feito em parceria entre CAPNE, 

coordenação de curso e os docentes envolvidos no processo. 

 



 

 

3. DAS PLATAFORMAS DIGITAIS 

Considerando o uso das plataformas digitais como ambientes virtuais de 

aprendizagem, e que somos uma Instituição pública de Ensino, pesquisa e extensão 

solicitamos o uso preferencial das plataformas digitais públicas e abertas, como: 

Moodle, RNP, Jitsi Meet, entre outros, entretanto, compreendendo a 

excepcionalidade do momento, com o objetivo de facilitar o acesso e o trabalho 

docente, bem como pelo fato do Instituto ter aderido ao pacote G Suite, também 

podem ser utilizadas as plataformas e redes sociais privadas, como: Google 

Classroom, Teams, Youtube, Facebook, Whatsapp, Zoom, Telegram, entre outras. 

● Importante ressaltar que a liberdade de escolha do ambiente virtual de 

aprendizagem está relacionada ao fato de que todos os componentes 

curriculares e/ou atividades extracurriculares executadas como AENPEs 

deverão ser registradas no SUAP. 

● Embora haja liberdade para escolha das plataformas digitais, indicamos que 

turmas de mesma etapa/ano/semestre tenham suas atividades assíncronas 

concentradas em uma mesma plataforma, a fim de evitar confusão dos 

estudantes com prazos e entrega de atividades avaliativas. 

  

4. APOIO ACADÊMICO-TÉCNICO-PEDAGÓGICO 

 

1. A Diretoria Acadêmica acompanhará todo o processo de execução das 

AENPEs, estará a disposição para o esclarecimento de dúvidas, orientações 

pedagógicas para utilização de estrutura e funcionamento de plataformas virtuais, 

materiais didáticos e horários de aulas; 

2. A Diretoria Acadêmica realizará um trabalho em conjunto com as 

coordenações de curso e setor pedagógico de acompanhamento regular acerca da 

metodologia, das tecnologias digitais de informação e comunicação, das ferramentas 

e dos materiais adotados; 

3. A Assessoria de Gestão Estatística e de Informação da Direção Acadêmica - 

AGESTI fará a assessoria na coleta de informações que possam subsidiar análises, 



 

 

interpretações e tomadas de decisão quanto ao desenvolvimento do trabalho 

acadêmico durante as AENPEs; 

4. A Coordenação de Gestão do Trabalho Pedagógico - COGEP fará o 

acompanhamento/orientação direto aos cursos no processo de realização das 

AENPEs; 

5. A coordenação de EaD deverá acompanhar o processo de criação e 

montagem das aulas nos AVAS e plataformas de Webconferência.  

6. As Coordenações de cursos devem ser o contato inicial para atendimento das 

demandas específicas dos/das docentes e discentes. 

7.  A Coordenação de laboratório e seus/suas respectivos servidores/as darão 

suporte às aulas dos docentes on-line e poderão sugerir e/ou indicar simuladores, 

aplicativos etc. que possibilitem atividade práticas on-line; 

8. Os setores de Saúde (Medicina, Enfermagem, Psicologia e Nutrição) deverão 

realizar adaptações para acompanhamento on-line das/dos estudantes e 

servidoras/es considerando as peculiaridades de cada área e observando as 

regulamentações dos respectivos conselhos profissionais. 

9. O serviço médico e de enfermagem adotará sistema de preenchimento de 

formulário para comunicação com a comunidade acadêmica. O formulário deverá ser 

enviado pelo solicitante para o e-mail institucional do setor.  

10. A Coordenação de Registro Escolares  deverá  receber das coordenações de 

curso e Chefia de departamento as informações sobre componentes curriculares, 

atividades extracurriculares e cursos de curta duração ofertados como AENPEs para 

lançamento no SUAP, caberá a CORES a matrícula dos/as discentes no sistema. 

11. A assistência estudantil deverá acompanhar o processo de inclusão digital 

das/dos estudantes, bem como as demandas relacionadas aos auxílios em geral; 

12. A CAPNE atuará para  assegurar  a acessibilidade e as devidas adaptações 

curriculares nas atividades pedagógicas não presenciais, para o pleno atendimento 

dos estudantes com necessidades educacionais específicas. Além disso, fará o  

acompanhamento das ações docentes direcionando as tecnologias assistivas mais 

adequadas considerando o tipo de deficiência e necessidade específica. 

13. A Assistência de alunos deverá realizar o apoio virtualmente, estabelecendo 

uma escala de trabalho; 



 

 

14. O setor de arquivo atuará na organização do livro didático e outras demandas 

relacionadas ao setor; 

15. A biblioteca deverá acompanhar o processo de execução do calendário 

emergencial por meio da disponibilização de acervo digital; 

16. A Comissão de Construção do Plano de Ação de realização das AENPEs 

estará à disposição para dirimir dúvidas e realizar orientações durante o processo de 

execução do calendário emergencial. 

17. O Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI) atuará como 

suporte técnico aos(às) docentes e discentes para a execução das AENPES. 

 

 

5. DA INCLUSÃO E LETRAMENTO DIGITAL 

A partir da publicação da Resolução nº 23 do CONSUP de 17 de Setembro de 

2020 que regulamenta a Concessão do Auxílio de Inclusão Digital Emergencial do 

IFBA, a Direção Geral está organizando em parceria com o Departamento 

Pedagógico de Assistência ao Estudante - DEPAE e  a Comissão de Gestão da 

Assistência Estudantil - GAE,  a publicação do edital interno para implementação do 

Auxílio de Inclusão Digital Emergencial aos estudantes que consiste em duas 

modalidades: 

● Oferta de pacotes de dados ou serviço de internet por subsídio pecuniário 

aos estudantes que não possuem acesso à internet ou possuem apenas 

acesso por dados móveis; 

● Aquisição de equipamentos, manutenção e/ou melhorias de equipamentos 

de informática por subsídio pecuniário aos estudantes em situação de 

comprovada vulnerabilidade socioeconômica. 

O edital de pagamento do Auxílio de Inclusão Digital Emergencial deverá 

dispor de recomendações aos estudantes quanto às medidas a serem tomadas para 

garantir a segurança na compra dos equipamentos tecnológicos.  

Evidenciamos que o público de estudantes a ser atendido no processo de 

inclusão digital é: 



 

 

● Não possuem acesso à internet; 

● Possuem apenas acesso por dados móveis; 

● Não possuem computador/notebook; 

● Possuem apenas celular. 

Consonante a isso a Direção Acadêmica, junto a Coordenação de Educação a 

Distância está realizando no mês de Setembro, e início de outubro de 2020, uma 

formação para docentes, técnicos e discentes, intitulada, Planejamento Pedagógico, 

Metodologias e Práticas Mediados por Tecnologias Digitais que também faz parte da 

nossa Jornada Pedagógica de 2020 do campus prevista em calendário acadêmico. 

6. DAS/DOS DOCENTES 

Em relação à carga horária docente, a Resolução CONSUP/IFBA nº 19/2020, 

no artigo 33, faz referência a resolução CONSUP/IFBA nº 17/2019, contudo, diante 

da excepcionalidade do momento que enfrentamos, para o calendário emergencial 

proposto, fica limitado ao/a docente a carga horária semanal de 13h e 20min para 

realização de componentes curriculares e/ou atividades extracurriculares. 

Para a realização das atividades de ensino não presenciais emergenciais os docentes 

deverão seguir as seguintes orientações: 

1. Promover a autonomia e a emancipação dos estudantes no processo de 

ensino e aprendizagem, implementando atividades pedagógicas ativas nas quais os 

estudantes têm a oportunidade de serem coautores e protagonistas no processo de 

aquisição e construção do conhecimento. Valorizar a autoria dos estudantes.  

2. Incentivar a construção colaborativa de textos por meio do uso de plataformas 

digitais. 

3. Indicar sites e/ou vídeos e outros para apoio às aulas não-presenciais. 

4. Criar situações/provocações de perguntas geradoras para o debate coletivo 

nos ambientes virtuais de aprendizagem. 

5. Disponibilizar em ambiente virtual textos teóricos/científicos para 

aprofundamento dos conhecimentos dos/das estudantes.  

6. Não produzir videoaulas muito longas. 



 

 

7. Manter as videoaulas gravadas disponíveis, para visualização no AVA, aos 

discentes durante a execução da AENPE. 

8. Divulgar aos estudantes, antecipadamente e com clareza, o planejamento, 

metodologias, recursos, ferramentas e processos avaliativos que serão 

implementados durante a execução da atividade não presencial. 

9. Estabelecer por meio de diálogo a avaliação do desenho didático planejado 

com vistas a mudanças, considerando o andamento e diagnóstico do processo, bem 

como as sugestões e/ou demandas dos/das docentes e estudantes. 

10. Trabalhar a autonomia dos estudantes na administração do tempo e do 

espaço. Não exigir o mesmo horário e presença do/da estudante do sistema 

presencial. Levar em consideração as circunstâncias ambientais dos/das estudantes. 

11. Utilizar-se de Webconferências para dialogar com os/as estudantes, e não 

apenas para dar aulas. Na interação síncrona verificar os problemas e necessidades 

dos/as estudantes. Usar os momentos síncronos também para escuta, diálogo, 

interação. Saber dosar a quantidade de webconferência. 

12. Estabelecer pausas curtas durante os momentos síncronos mais longos. 

13. Observar como os/as estudantes aprendem. Selecionar material didático a 

partir do nível de ensino e aprendizagem, levando em consideração a avaliação 

processual e formativa. 

14. Revisar os conteúdos que foram ministrados antes da suspensão do calendário 

acadêmico, para os componentes curriculares que aproveitarem a carga horária do 

semestre 2019.2. 

15. Primar pela concepção de avaliação formativa, valorizando o 

acompanhamento da aprendizagem dos/as estudantes ao longo do processo, não se 

limitando apenas a um tipo de instrumento de avaliação, o que possibilitará identificar 

avanços e desafios. 

16. Diversificar as formas de avaliação, buscando o equilíbrio entre a quantidade 

de instrumentos de avaliação e o peso/pontuação atribuídos, evitando a pontuação 

excessiva de uma única atividade ou, por outro lado, o excesso de atividades 

pontuadas; 

17. Priorizar avaliações assíncronas. Caso o docente opte pelo formato síncrono, 

será necessário garantir, aos discentes que não estiveram presentes na atividade, 



 

 

avaliação compatível com a aplicada, sem que se caracterize necessidade de 

segunda oportunidade/chamada; 

18. Realizar as/os atendimentos aos/às estudantes por meio de atividades 

síncronas e assíncronas. Orientamos que o Fórum, Chat, Webconferência entre 

outros, são meios de acontecer os atendimentos. 

19. Consultar a CAPNE para adaptação das estratégias de ensino e de 

aprendizagem e das atividades avaliativas para os estudantes com deficiência; 

20. Preparar e criar aula e material para a sala de aula no ambiente virtual; 

21. Animar e mobilizar os/as estudantes; 

22. Conduzir a aula em momento síncrono o mais dialogada possível; 

23. Discutir com os/as estudantes as atividades propostas; 

24. Disponibilizar material para acompanhamento assíncrono pelos estudantes; 

25. Realizar as rotinas acadêmico-administrativas (registros, autoavaliação, 

preenchimento de documentos institucionais, atendimento aos/às estudantes para 

dirimir dúvidas etc);. 

26. Preparar o próximo encontro on-line com os/as estudantes. 

7. DAS/DOS ESTUDANTES 

1. Durante a prática da educação on-line os/as  necessitarão desenvolver 

habilidades de autonomia no processo de ensino e aprendizagem, pois deverão ser 

protagonistas na aquisição e construção do conhecimento; 

2. Quando tiver qualquer dificuldade, cabe ao/à estudante entrar em contato com 

os/as , coordenador/a de curso e/ou coordenação pedagógica; 

3. É importante que o estudante organize seu local de estudos quando possível 

(considerando as realidades), de modo que este seja um ambiente agradável, com 

material de apoio de fácil acesso, buscar iluminação e  assento adequado, com vistas 

ao menor comprometimento da postura, e com o mínimo de ruídos externos, para que 

possa se dedicar aos estudos com o máximo de tranquilidade e qualidade; 

4. A administração do tempo também é uma grande aliada para que os estudos 

fluam de forma tranquila, por isso é essencial uma organização de horários prévios 

para se dedicar aos estudos, sejam eles síncronos ou assíncronos; 



 

 

5. No caso de atividades no ambiente virtual Moodle, cabe ao estudante atualizar 

seu Perfil, inserindo uma foto de rosto, sendo proibido o uso de imagens de animais 

de estimação, de crianças, artistas, avatares etc. 

6. Respeitar e cumprir com as questões éticas e autorias das/dos docentes, bem 

como a proteção de imagem discente e docente; 

7. Participar ativamente das aulas síncronas, permitindo que haja uma troca de 

saberes entre docentes e discentes; 

8. Não acumular vídeo aulas e/ou outras atividades assíncronas; 

9. Ter comprometimento com as atividades propostas, quando possível. 

10. Respeitar o limite de estudos diários, de modo a evitar sobrecarga psicológica; 

11. O/a estudante não terá restrição no que diz respeito à carga horária mínima da 

AENPE, além disso, caso o discente não consiga acompanhar o ritmo dos 

componentes/atividades matriculados, poderá desistir  da AENPE sem risco de 

inserção da reprovação no histórico escolar e/ou influência no seu- Coeficiente de 

Rendimento - CR. 

 

8. DAS AENPEs PARA OS CURSOS INTEGRADOS  

Tendo em vista, que para os cursos integrados, devemos ainda iniciar o ano 

letivo 2020, entendemos o calendário emergencial, como um período para execução 

das AENPEs em forma de atividades curriculares e/ou atividades extracurriculares, 

com o principal objetivo de aproximar novamente nossos/as discentes do ambiente 

acadêmico. 

As AENPEs a serem ministradas durante esse período devem ser planejadas 

e registradas no Plano de Ensino (apêndice A) de modo que no retorno presencial o 

discente possa aproveitar as notas atribuídas à atividade, assim como, a carga horária 

ministrada.  

A carga horária máxima para realização das AENPEs será de 270 horas, 

considerado o limite de 30 horas por semana, contabilizando atividades síncronas e 

assíncronas. Ressalta-se que a carga horária síncrona é de no máximo 30% da carga 

horária total.  



 

 

O planejamento das AENPEs dos cursos integrados pode ser flexibilizado em 

relação à carga horária total da atividade e o tempo de execução. O quadro 1, 

apresentado no tópico 2, demonstra uma organização da carga horária em 9 

semanas, tempo total de duração do calendário emergencial. Porém, é possível 

propor por exemplo, um bloco de atividade de 120h nas 4 primeiras semanas, depois 

outro bloco de atividade de 150 horas nas últimas 5 semanas, o quadro 2 demonstra 

como ficaria a distribuição da carga horária semanal para essa situação. 

Quadro 2 -  Carga horária semanal das AENPEs no intervalo de tempo 

Carga horária 
total da AENPE Tempo de 

Duração 
Carga horária 

semanal  

Carga horária 
síncrona 
semanal 

Carga horária 
assíncrona 
semanal 

120h 
(144ha)* 

4 semanas 
30h 

 (36ha)* 
9h 

(10ha)* 
21h 

(26ha)* 

150h 
(180h)* 5 semanas 

30h 
(36)* 

9h 
(10ha)* 

21h 
(26ha)* 

* O número de horas/aula está aproximado, considerando aulas de 50 minutos, apenas para fim de 
registro. 

Importante ressaltar que é possível propor inúmeros moldes (blocos 

alternados, blocos concomitantes…) para execução das AENPEs, respeitando o 

limite de carga horária semanal estipulada para os/as discentes e docentes. 

O aproveitamento das AENPEs realizadas durante o período letivo 

emergencial poderá ser  validado por uma comissão indicada pela Direção 

Acadêmica.   

- Estudantes dos 4º anos 

As coordenações de curso devem analisar junto aos 4º anos o interesse da 

turma em aproveitar as AENPEs, de modo que possam requerer o adiantamento  da 

conclusão do curso, sendo  necessário  haver um consenso de todos os matriculados 

na turma.  

9. DAS AENPEs PARA OS CURSOS SUBSEQUENTES 

● Estudantes matriculados no módulo 2019.2 



 

 

Serão ofertadas as atividades curriculares/componentes que os conselhos de 

curso, junto ao colegiado definiram como possíveis de serem ofertadas na 

modalidade Educação on-line, priorizando  a forma interdisciplinar. 

A carga horária máxima para realização das AENPEs será de 240 horas, 

considerado o limite de 24 horas por semana, contabilizando atividades síncronas e 

assíncronas. No caso de estudantes formandos/as essa carga horária poderá ser 

flexibilizada pela Direção Acadêmica junto à Coordenação de Curso. Ressalta-se que 

a carga horária síncrona é de no máximo 30% da carga horária total.  

● Estudantes ingressantes 

A partir da análise da distribuição da  carga horária/atividade docente, as 

coordenações de curso, junto aos seus respectivos colegiados, deverão elaborar 

propostas de atividades extracurriculares em forma de cursos de curta duração para 

os ingressantes no semestre 2020.1. 

10. DAS AENPEs PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

● Estudantes matriculados no semestre 2019.2 

Serão ofertadas as componentes/atividades curriculares que os NDEs, junto 

aos colegiados de curso definiram como possíveis de serem ofertados na modalidade 

Educação on-line. Considerando o fato de estarmos trabalhando com um calendário 

emergencial e específico para as circunstâncias, orientamos que não sejam ofertados 

todos os componentes curriculares do semestre 2019.2. 

Os componentes curriculares a serem ofertados como AENPE serão definidos 

pela Direção Acadêmica, junto às coordenações de curso, levando em consideração 

a prioridade dos formandos, os componentes com um elevado número de estudantes 

matriculados no semestre 2019.2, o índice de reprovação no componente, 

componentes que permitem fluência ao curso, a carga horária dos docentes, entre 

outros aspectos. 

O discente do curso de graduação terá sua matrícula no módulo emergencial 

limitado a carga horária de 240h, considerando a carga horária total dos componentes 

curriculares. No caso de estudantes concluintes essa carga horária poderá ser 



 

 

flexibilizada a partir de análise pela Coordenação de curso junto à Diretoria 

Acadêmica . 

Ademais, a matrícula nas disciplinas deverá respeitar os requisitos previstos 

nas ementas específicas de cada curso superior e o não conflito entre horários de 

oferta em questão.  

● Estudantes ingressantes 

A partir da análise da distribuição da carga horária/atividade docente, as 

coordenações de curso, junto aos seus respectivos colegiados, deverão elaborar 

propostas de atividades extracurriculares em forma de cursos de curta duração para 

os ingressantes no semestre 2020.1. 

11. DAS AENPE PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Deverão ser ofertados os componentes curriculares do período 2019.2 

(continuação) e 2020.1 de forma interdisciplinar. 

 

12. CALENDÁRIO EMERGENCIAL 2020 

No dia 13/10 daremos início a ambientação dos/das docentes e discentes no 

ambiente virtual de aprendizagem, com acompanhamento das coordenações de 

curso, coordenação pedagógica e coordenação de EAD/FIC. Durante a semana 

acontecerá o primeiro contato dos docentes com os discentes, apresentação do 

planejamento das AENPEs pelas coordenações de curso e docentes envolvidos, 

seguindo as particularidades dos calendários abaixo: 

 

 

Figura 1: Calendário Emergencial 2020 para os cursos de Graduação 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Calendário Emergencial 2020 para os cursos Subsequentes 
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Figura 3: Calendário Emergencial 2020 para os cursos Integrados 
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19 / 12  → Entrega dos resultados no SUAP

2 1 a 2 2 / 12  → Conselhos de Classe Final

2 3 / 12  → Publicação dos result . f inais

2 4  a 3 1/ 12  → Recesso Natalino

2 8  a 2 9 / 12  → Prazo para solicitação de recurso
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TÉRMINO: 18/12/2020 TOTAL DE DIAS LETIVOS DO SEMESTRE 79

48
31

0 1 a 0 4 / 12  → SNCT 0 1/ 0 1 → Feriado - 

Confraternização Universal18 / 12  → Encerramento das AENPEs

0 2  a 3 1/ 0 1  → Férias Docentes

13  a 17/ 0 2  → Recesso de Carnaval

2 2 / 0 2  → Previsão para inicio do 

próximo período let ivo

0 2 / 11 → Feriado - Finados

0 9  a 13 / 10  → M atrícula/ Prazo 
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15/ 11 → Proclamação da República
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Pedagógico, M etodologias e 

Prát icas M ediados por Tecnologias 

Digitais 

13  a 16 / 10  → Acolhimento aos 

discentes e ambientação aos AVAs 

junto com os docentes 

3 0 / 10  → Feriado - Servidor 

Público transferido do dia 28/10

0 1/ 10  → Jornada Pedagógica



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Calendário Emergencial 2020 para o curso de Pós-graduação 
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0 7/ 0 9  → Independência do Brasil
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16  a 18 / 11  → Conselho Diagnóst ico

2 0  e 2 1/ 11  → Novembro Negro

3 0 / 11  → SNCT

12 / 10  → Feriado - Padroeira do Brasil

13 / 10  → Início das AENPEs
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Férias (2ª parc. 2020): 30 dias Férias (2ª parc. 2020): 30 + 1=  31 dias
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19 / 12  → Entrega dos resultados no SUAP

2 3 / 12  → Publicação dos resultados f inais

2 4  a 3 1/ 12  → Recesso Natalino

2 8  a 2 9 / 12  → Prazo para solicitação de recurso
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 Período Letivo Emergencial 2020
TOTAL DE DIAS LETIVOS        48

DIAS LETIVOS ESPECÍFICOS     

INÍCIO: 13/10/2020 TÉRMINO: 18/12/2020

0 2 / 11 → Feriado - Finados

18 / 12  → Encerramento das AENPEs

15/ 11 → Proclamação da República

0 2  a 3 1/ 0 1  → Férias Docentes

0 1 a 0 4 / 12  → SNCT 0 1/ 0 1 → Feriado - 

Confraternização Universal

0 1/ 0 2  → Férias Docentes

13  a 17/ 0 2  → Recesso de Carnaval

0 9  a 13 / 10  → M atrícula/ Prazo 

para informar não adesão as 

AENPEs

2 1 a 2 3 / 12  →Conselhos de 

0 6  a 11/ 10  → Inscrição Auxí lio 

Inclusão Digital Emergencial

2 2 / 0 2  → Previsão para inicio do 
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junto com os docentes 

3 0 / 10  → Feriado - Servidor 

Público transferido do dia 28/10

0 1/ 10  → Jornada Pedagógica



 

 

 

 

 

Quadro 3: Datas importantes do planejamento e início da execução da ANPEs 

PERÍODO AÇÃO RESPONSÁVEIS 

05/10 a 16/10 
Planejamento coletivo e individual Coordenações de curso e 

docentes 

Até  07/10 
Informação à Direção Acadêmica sobre os 
componentes curriculares e/ou atividades 
extracurriculares que serão ofertadas como 
AENPEs 

Coordenações de curso  

08/10 
Disponibilização dos componentes 
curriculares e ou atividades 
extracurriculares com horário estabelecido 
para as atividades síncronas 

Direção Acadêmica 



 

 

09 a 12/10 
Matrícula on-line nas AENPEs via 
formulário 

Discentes /CORES/ 
Coordenações de curso 

13/10 
Início das AENPEs; Abertura on-line com a 
Direção Geral, Direção Acadêmica,  
DEPAE e Coordenações de Curso. 

Direção Geral e Direção 
Acadêmica 

13 a 16/10 Semana de ambientação aos AVAs e 
acolhimento 

Direção Acadêmica/ 
Coordenações de curso/ 
Coordenação Pedagógica / 
Coordenação de EAD e 
Docentes 

Até 16/10 Entrega dos Planos Didático- Pedagógicos Docentes 

18/12 Encerramento das AENPEs 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este plano é um documento que se constitui como histórico e excepcional com 

objetivo de por meio da colaboração e cooperação de tantas mãos, olhares, 

partilhas... elaborar uma ação que nos permita uma Educação dentro das 

possibilidades que garanta o lugar da nossa instituição pública, gratuita, de qualidade, 

socialmente referenciada, inclusiva e laica!  

 Afinal… 

A escola presencial é polifônica. Os sons se espalham pelos 
ambientes e dão sentido ao espaço educativo. Vozes se mesclam nos 
corredores e nas calçadas próximas. Ecos que provocam lembranças 
de imagens, cores e cheiros: uniformes, sorrisos, suor. Movimentos 
de corpos em um vaivém permanente: concentração e dispersão. 
Músicas. As vozes ora cantam raps ora cantam hinos cívicos. 
Misturam-se aos barulhos dos pés em marcha e aos gritos das 
torcidas nos jogos e competições. Às brigas. Mobilidades entre 
palavras e palavrões. Linguagens diferenciadas entre as gerações. 
Recuperações. Festas. Formaturas e férias. (KENSKI, 2012) 

 



 

 

Dessa forma, estamos no aguardo da nossa “ESCOLA”, do nosso IFBA, do 

nosso CAMPUS EUNÁPOLIS na presencialidade física e também virtual… Vai 

passar! Tudo isso aqui é para “Quando a gente voltar”1!!! 
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APÊNDICE A 

           PLANO DE ENSINO PARA AENPEs 

Curso [Informe o nome do curso] 

Natureza da 
atividade 

(   ) Atividade curricular         (  ) Atividade extracurricular 

Docente/s [Informe o nome dos(as) professores(as)] 

Componente/s 
curricular/es 
envolvido/s 

[Informe os componente/s curricular/es envolvidos na 
atividade] 

Abordagem 
curricular 

(    ) Interdisciplinar                         (   ) Transdisciplinar                              

(    ) Multidisciplinar                         (   )__________________                                                      

(    )__________________ 

Público 
alvo/turma/s 

  

Período para 
execução 

[Informe o período de execução da atividade] 
Ex: 13/10/2020 a 18/12/2020 
(Avaliações finais: 19 a 22/12/2020) 
[informe a/s data/s das avaliações finais] 

Carga horária 
total da atividade 

[informe a carga horária total - exemplo: 60 horas] 

Carga horária 
semanal 

[informe a carga horária semanal - exemplo: 6 horas, definindo 
a carga horária síncrona e assíncrona] 

Ementa [Descreva a ementa da atividade] 

 Objetivo da 
atividade 

[Descreva os objetivos geral e específicos da atividade] 



 

 

Conteúdos 
relacionados ou 

temas 
orientadores 

 
[Descreva os conteúdos/temas da atividade] 
 I. xxxxx 
  
II. xxxx 

Procedimentos 
metodológicos 

  

Recursos  [Descreva os recursos necessários para execução da 
atividade, explicitando o ambiente virtual de aprendizagem - 
AVA e interfaces utilizadas (fórum, chat, glossário…) que será 
utilizado e/ou plataformas para webconferência] 

Processos 
avaliativos 

(instrumentos e 
critérios) 

Descreva instrumentos, critérios e peso e/ou nota (quando for o 
caso). 

Referências   

 

APÊNDICE B 

ORIENTAÇÕES PARA REORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA ATIVIDADES 

DE ENSINO NÃO PRESENCIAL EMERGENCIAIS  

 

AOS NDEs DOS CURSOS SUPERIORES E CONSELHOS DE CURSO DOS 

SUBSEQUENTES  

1. Identificar quanto de carga-horária já havia sido contemplada, por componente curricular, 

até a interrupção das aulas presenciais;  

2. Analisar a matriz curricular e observar quais componentes curriculares do semestre 2019.2, 

em curso, apresentam conhecimentos exequíveis para o ensino não presencial;  

3. Ao selecionar os componentes curriculares que serão ofertados priorizar aqueles que 

apresentam maior índice de reprovação, o que grosso modo indica o grau de dificuldade que 

os estudantes apresentam com a disciplina, como será uma disciplina ofertada novamente 

no retorno presencial, priorizá-la será uma dupla oportunidade ao/a estudante; 

4. Comunicar formalmente aos estudantes matriculados em componentes curriculares do 

semestre 2019.2, que não podem ser executados, as justificativas para o cancelamento do 

componente curricular e indicar que o mesmo será ofertado novamente no retorno às aulas 

presenciais; 



 

 

5. Comunicar formalmente aos estudantes matriculados em componentes curriculares do 

semestre 2019.2 que a não aprovação em qualquer componente curricular executado durante 

o ensino emergencial não constará no histórico-escolar, conforme indica Minuta de Resolução 

que trata das normas acadêmicas e provisórias para as Atividades de Ensino Não Presenciais 

Emergenciais (AENPE) no âmbito do IFBA. 

6. Analisar a matriz curricular e discutir com os docentes de cada etapa/semestre do curso, 

quais conteúdos dos componentes curriculares que estão sendo ofertados apresentam 

possibilidades de integração, pensem na possibilidade de que conteúdos que estão 

sobrepostos, isto é, aqueles que se repetem em mais de um componente curricular podem 

ser suprimidos de uma das disciplinas ou mesmo o conteúdo pode ser trabalhado em conjunto 

entre os docentes; 

7. O cômputo da carga-horária total do componente curricular deve levar em consideração os 

momentos síncronos e assíncronos, bem como, aqueles que forem ministrados em parceria 

entre as disciplinas poderão ser computados em ambas;  

8. Avaliar a possibilidade de criar módulos de aprendizagem, considerando temas geradores 

para execução dos componentes curriculares; 

 

AOS CONSELHOS DE CURSO DOS INTEGRADOS  

1. Analisar a matriz curricular e observar quais componentes curriculares de cada ano/série, 

apresentam conhecimentos exequíveis para o ensino não presencial;  

2. Ofertar componentes curriculares dos três eixos: básico, politécnico e tecnológico;  

3. Ao selecionar os componentes curriculares que serão ofertados priorizar aqueles que 

apresentam maior índice de reprovação, o que grosso modo indica o grau de dificuldade que 

os estudantes apresentam com a disciplina, como será uma disciplina ofertada novamente 

no retorno presencial, priorizá-la será uma dupla oportunidade ao/a estudante; 

4. Comunicar formalmente aos estudantes matriculados no ano de 2020 quais componentes 

curriculares de cada ano não será possível executar, justificando aos estudantes os motivos 

para a supressão do componente curricular; 

5. Comunicar aos estudantes que a não aprovação em qualquer componente curricular 

executado durante o ensino emergencial não constará no histórico-escolar, conforme indica 

Minuta de Resolução que trata das normas acadêmicas e provisórias para as Atividades de 

Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPE) no âmbito do IFBA. 

6. Analisar a matriz curricular e discutir com os docentes de cada etapa/ano/série do curso, 

quais conteúdos dos componentes curriculares que estão sendo ofertados apresentam 

possibilidades de integração, pensem na possibilidade de que conteúdos que estão 

sobrepostos, isto é, aqueles que se repetem em mais de um componente curricular podem 



 

 

ser suprimidos de uma das disciplinas ou mesmo o conteúdo pode ser trabalhado em conjunto 

entre os docentes; 

7. O cômputo da carga-horária total do componente curricular deve levar em consideração os 

momentos síncronos e assíncronos, bem como, aqueles que forem ministrados em parceria 

entre as disciplinas poderão ser computados em ambas; 

8. Avaliar a possibilidade de criar módulos de aprendizagem, considerando temas geradores 

para execução dos componentes curriculares;  

 

        Diretoria Acadêmica                 Coordenação de Gestão do Trabalho Pedagógico 

APÊNDICE C  

RELAÇÃO DAS AENPE QUE SERÃO OFERTADAS DURANTE O 
CALENDÁRIO EMERGENCIAL 2020 

GRADUAÇÃO 

CURSO DISCIPLINAS 
CARGA 

HORÁRIA (h)  
TURMA 

ENGENHARIA 

CIVIL 

Metodologia da Pesquisa Científica 

(OPT201) 60 
ENG 2016 

Tópicos Especiais em Empreendedorismo 

(OPT402) 60 
ENG 2015 

Cálculo Diferencial e Integral II (CDI201) 60 ENG 2019 

Estatística e Probabilidade (EPR201) 60 ENG 2019 

Física I - Teórica e Experimental (FIS201) 90 ENG 2019 

Química Tecnológica para Engenharia Civil 

(QTE201) 45 
ENG 2019 

Introdução a Ciência da Computação 60 ENG 2019 

Resistência dos Materiais I (RMA401) 60 ENG 2018 

Isostática (ISO301) 60 EXTRA 

Fenômenos dos Transportes (FTR401) 60 ENG 2018 

Materiais de Construção Civil I 60 ENG 2018 

Teoria das Estruturas (TES601) 60 ENG 2017 

Instalações Elétricas 60 ENG 2017 

Planejamento de Transportes (PTR601) 30 ENG 2017 

Mecânica dos Solos II (MSO601) 60 ENG 2017 

Hidrologia (HID601) 60 ENG 2017 

Obras Hidráulicas (OHI901) 60 ENG 2016 

Maciços e Obras de Terra (MOT801) 60 ENG 2016 

Tecnologia das Construções (TEC801) 60 ENG 2016 

Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC2015) 90 
ENG 2015 

Alvenaria Estrutural (ALE1001) 60 ENG 2015 



 

 

Construção de Pontes (CPO1001) 60 ENG 2015 

Tópicos Especiais em Acessibilidade em 

Edificações e Espaços Urbanos (OPT2013) 
60 ENG 2016 

ADS 

Auditoria e Segurança De Sistemas 60 2017 

Sistemas Distribuídos 60 2017 

Psicologia* 30 2018 

Banco de Dados II 60 2018 

Programação Web  60 2018 

Redes de Computadores II 60 2018 

Psicologia* 30 2019 

Laboratório de Programação 60 2019 

Filosofia 60 2019 

Arquitetura de Computadores e Software 

Básico 60 
2019 

MATEMÁTICA 

Trigonometria 60 2019 

Construções Geométricas 45 2019 

Organização da Educação Brasileira 60 2019 

Sociologia da Educação 60 2019 

Psicologia da Educação - Aprendizagem 60 2018 

Educação Inclusiva 60 2018 

Estatística para a Educação Básica 30 2018 

Funções de Várias Variáveis 60 2017 

Matemática para Educação Básica II 60 2017 

Informática Aplicada ao Ensino da 

Matemática II 60 
2017 

Interface entre Gênero e Raça: Educação e 

Interculturalidade 30 
2017 

Introdução a Análise Matemática 60 2016 

Oscilações, Ondas e Termo 60 2016 

ANÁLISE MATEMÁTICA 60 2016 

FISICA GERAL E EXPERIMENTAL II 90 2016 

INFORMÁTICA APLICADA AO ENS. 

DE MAT. 
60 2016 

MONOGRAFIA 30 2015 

História da Matemática 60 2015 

SUBSEQUENTE 

MEIO 

AMBIENTE 

Bloco I A definir 

TMA21 

Quimica Orgânica 30 

Informática 30 

Microbiologia Ambiental 30 

Solos II 30 

Bloco II A definir 

Saneamento Básico 60 



 

 

Estatística Básica 30 

Hidrologia 30 

Bloco I A definir 

TMA21 

Gestão de Recursos Naturais 60 

Gestão Ambiental 60 

Recuperação de Áreas Degradadas 60 

Orientação da Prática Profissional 30 

Bloco II A definir 

SMS 60 

Tratamento de Esgoto 30 

Orientação da Prática Profissional 30 

SEGURANÇA 
DO 

TRABALHO 

Bloco I A definir 

TST21 

Higiene Ocupacional I 60 

Psicologia do Trabalho 45 

Segurança do Trabalho I 60 

Bloco II A definir 

Biologia Aplicada 30 

Física Aplicada 30 

Bloco I A definir 

TST41 

Gestão Ambiental e OHSAS 60 

Organização, Normas e Gestão da 

Qualidade 30 

Gestão de Organizações e 

Empreendedorismo 30 

Bloco II A definir 

Segurança do Trabalho II 45 

Sociologia do Trabalho II 30 

Bloco III A definir 

Prevenção de acidentes e primeiros socorros 60 

Gerenciamento e Análise de Riscos 60 

ENFERMAGEM 

Semiologia e Semiotécnica 90 

TE21 

Farmacologia 30 

Bloco A definir 

Doenças Transmissíveis 30 

Imunologia 30 

Saúde Coletiva 60 

Urgência e Emergência 60 

TE41 

Paciente Crítico 60 

Bloco A definir 

Saúde Mental 60 

Psicologia 30 

INTEGRADO 

INFORMÁTICA Bloco I A definir 1º ANO 



 

 

Matemática, Conceitos Básicos de 
Informática e Desenho Técnico 

Bloco II 

A definir Língua Portuguesa, Filosofia, Educação 
Física e Conceitos básicos de 
Sociologia 

Bloco I 

A definir 

2º ANO 

Algoritmos, Manutenção de Sistemas, 
Programação WEB e Sociologia 

Bloco II 
A definir 

Biologia e Química 

Bloco III 
A definir 

Matemática 

Bloco I 

A definir 

3º ANO 

Geografia, Inglês, língua portuguesa, 
Educação Física, Filosofia e Biologia 

Bloco II 
A definir 

Física Moderna e Sociologia 

Bloco III 
A definir 

Matemática 

Bloco I 

A definir 

4º ANO 

Língua Portuguesa, Sociologia, Inglês, 

Programação Orientada a Objetos e Análise 

de Sistemas 

Bloco II 
A definir 

Instalações Elétricas 

Bloco III 
A definir 

Física Moderna 

MEIO 
AMBIENTE 

Bloco I 

A definir 

1º ANO 

Matemática, Introdução ao Meio 
Ambiente, SIAPA, Informática, Química e 
Física 

Bloco II  

A definir 
Desenho técnico, Lingua Potuguesa, 
Educação Física, Sociologia, História, SIAPA 
e Informática 

Bloco I 

A definir 

2º ANO 

Matemática, Hidrologia e Gestão dos 
Recursos Hídricos, Solos, Geografia, 
Biologia, Física 

Bloco II 
A definir 

Língua Portuguesa, Sociologia e História 

Bloco I A definir 3º ANO 



 

 

Física, Química, Microbiologia, Tratamento 
de água e esgoto, Matemática e Geografia 

Bloco II 

A definir História, Língua portuguesa, Inglês, 
Sociologia e Educação Física 

Bloco I 

A definir 

4º ANO 

Língua Portuguesa, Geografia, Biologia, 
Inglês e Sociologia 

Bloco II 

A definir 
Gestão Recursos Naurais, Espanhol, 
Matemática; Saúde, Meio Ambiente e 
Segurança 

EDIFICAÇÕES 

Bloco I 

A definir 

1º ANO 

Língua Portuguesa, História, Filosofia e 
Educação Física 

Bloco II  

A definir 
Matemática, Desenho Técnico e 
Arquitetônico, Física, Informática e 
Materiais de Construção I 

Bloco I 
A definir 

2º ANO 

Biologia, Filosofia e Língua Portuguesa 

Bloco II 

A definir Materiais de construção II, Química e 
Geografia 

Bloco I 

A definir 

3º ANO 

Inglês, História, Sociologia e Educação Física 

Bloco II 

A definir Matemática, Resistência dos Materiais e 
Química 

Bloco I 

A definir 

4º ANO 

Língua Portuguesa, Sociologia, Inglês e 
Geografia 

Bloco II 

A definir Matemática, Física e Planejamento e 
Gerenciamento de Obras 

 

 

 



 

 

APÊNDICE D 

 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DE SOM DO/DA ESTUDANTE 

MENOR 

(O documento deve ser preenchido e assinado pelo/a responsável) 

 

Eu, __________________________________________________ (nome do responsável), 

portador da Cédula de Identidade RG nº _________________________, inscrito no CPF sob 

nº _________________________, telefone para contato _____________________, 

residente à _______________________________________________, nº __________, na 

cidade de _________________________, AUTORIZO o uso da imagem do/a menor 

________________________________________________(nome do/a estudante), número 

de matrícula ________________, durante a gravação de aulas/atividades on-line, para ser 

utilizada pelo Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Eunápolis, com 

sede na Avenida David Jonas Fadini, s/n, seja essa destinada à divulgação ao público em 

geral e/ou apenas para uso interno desta instituição, desde que não haja desvirtuamento da 

sua finalidade diante, da prerrogativas previstas em lei. Por esta ser a expressão da minha 

vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a 

título de direitos conexos à imagem e ao som.  

 

 

Eunápolis, _____ de outubro, de 2020. 

 

 

 

_________________________________  

Assinatura do/a responsável 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DE SOM DO/DA ESTUDANTE 

MAIOR 

 

 

Eu, __________________________________________________ (nome do/da estudante), 

portador da Cédula de Identidade RG nº ____________________________, inscrito no CPF 

sob nº _______________________, número de matrícula ____________________,  

residente à ______________________________________________, nº __________, na 

cidade de _________________________, AUTORIZO o uso da minha imagem durante a 

gravação de aulas/atividades on-line, para ser utilizada pelo Instituto de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia - Campus Eunápolis, com sede na Avenida David Jonas Fadini, s/n, seja 

essa destinada à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno desta 

instituição, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade, diante das prerrogativas 

previstas em lei. Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso 

acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem e 

ao som.  

 

 

Eunápolis, _____ de outubro, de 2020. 

 

 

_________________________________  

Assinatura do/a estudante 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE E 

CONTATOS 

Setor Responsável E-mail para contato 

Direção Geral Fabíolo Moraes Amaral chgab-eun@ifba.edu.br 

Diretoria Acadêmica Mariana Fernandes dos Santos da.eun@ifba.edu.br 

Diretoria Administrativa Fernanda Borges de Araújo dap.eun@ifba.edu.br 

Departamento de Educação 
Profissional Técnica de 
Nível Médio 

Criscielli Bonella Lauer deptnm.eun@ifba.edu.br 

Departamento Pedagógico 
de Assistência ao Estudante 

Roberto de Almeida Pereira depae.eun@ifba.edu.br 

Comissão da Gestão da 
Assistência Estudantil  

Thamiris de Oliveira Natale paae2020.campuseunapolis
@gmail.com 

Coordenação de Pesquisa Haroldo José dos Santos pesquisa.eun@ifba.edu.br 

Coordenação de Extensão Flavio de Jesus Costa extensao.eun@ifba.edu.br 

Coordenação de Relações 
Institucionais Estágio e 
Egressos 

Laura Elizabeth Ferreyra criee.eun@ifba.edu.br 

Coordenação de Registros 
Escolares 

Luiz Carlos Miranda Barbosa cores-eun@ifba.edu.br 

Coordenação de Gestão do 
Trabalho Pedagógico 

Roberto de Almeida Pereira 
Maiusa Ferraz Pereira Santos 

Roney da Silva Monteiro 

cogep.coedu.eun@ifba.edu.br 

Biblioteca  Nilcéia Aparecida C. Santos 
Campos 

biblioteca.eun@ifba.edu.br 

Coordenação da Pós- 
Graduação em Educação, 
Cultura e Linguagens  

Aldineto Miranda Santos ppgecl.eun@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso - 
Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas 

Vinicius de Oliveira 
Nepomuceno 

coads.eun@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso - 
Engenharia Civil 
 

Joel Nogueira Gonçalves cocec.eun@ifba.edu.br 



 

 

Coordenação do Curso - 
Matemática 

Igor Breda Ferraço comat.eun@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso 
Subsequente em 
Enfermagem 

Maria Emília dos Santos 
Gonçalves 

coenf-eun@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso 
Subsequente em Meio 
Ambiente 

Vânia Lima Souza vania.lima@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso 
Subsequente em 
Segurança do Trabalho 

Gilclécio Dantas Santos cost.eun@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso 
Integrado em Edificações 

Tássia Neuda de Moraes Silva coed.eun@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso 
Integrado em Informática 

Aldo José Conceição da Silva coinf.eun@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso 
Integrado em Meio 
Ambiente 

Regiane de Oliveira Almeida comab.eun@ifba.edu.br 

Serviço médico e de 
Enfermagem 

Dilmar Ramos Filho 
Olivia Ferraz P. Marinho 

Rosangela Oliveira G. Braga 

sesai.eun@ifba.edu.br 

Setor de Psicologia Paula Bacellar e Silva psicologia.eun@ifba.edu.br 

Setor de Nutrição Venusca Rocha nutricao.eun@ifba.edu.br 

Gestão de Gerência de 
Pessoas 

Janúbia Aragão ggp.eun@ifba.edu.br 

Gerência  de Gestão  
Tecnologia da Informação 

Diego Duarte Costa ti.eun@ifba.edu.br 

Coordenação de 
Laboratórios  

Leonardo Matias de Jesus leonardo.matias@ifba.edu.br 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

EXEMPLOS DESENHO DE CURSOS PARA AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 


