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1. APRESENTAÇÃO

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde - OMS decretou

como pandemia o surto da doença causada pelo coronavírus e recomendou o

distanciamento social como medida mitigadora para evitar a propagação do vírus

SARS-CoV-2, tendo em vista que até o presente momento a quebra da cadeia de

contágio ainda é a maneira mais eficaz para combater a sua propagação.

Aliada às recomendações da OMS, o Ministério da Educação brasileiro emitiu

uma série de documentos regulamentando a suspensão das atividades de ensino

presenciais, sendo o último documento a portaria 617/2020, no qual prorroga até 31

de dezembro de 2020, em caráter excepcional, a suspensão ou substituição das

disciplinas presenciais por atividades letivas que utilizem novas tecnologias digitais

da informação e comunicação, bem como outros meios convencionais nos cursos de

educação profissional técnica de nível médio nas Instituições Federais de Ensino.

Com a suspensão das atividades presenciais de Ensino, Pesquisa e Extensão

do Instituto Federal da Bahia, conforme portaria 07 de 22 de março de 2020 do

Conselho Superior do IFBA frente a pandemia da COVID 19, na qual o campus

Jacobina atendeu às recomendações, até a emissão da resolução 19 de 24 de

agosto de 2020 do Conselho Superior que dispõe sobre as normas acadêmicas

emergenciais e provisórias para as Atividades de Ensino Não Presenciais

Emergenciais - AENPE no âmbito do IFBA, incluindo a oferta de atividades

acadêmicas curriculares, bem como extracurriculares, conforme preconiza o

parágrafo único, do artigo sétimo da referida resolução.

As AENPE, a serem desenvolvidas no Campus Jacobina, no período de 19

de outubro a 18 de dezembro de 2020, serão extracurriculares para os cursos

técnicos em Eletromecânica, Informática, Mineração, Meio Ambiente e Licenciatura

em Computação nas três formas de ensino presentes no campus.

As propostas de atividades contidas neste documento, Plano de Atividades

Não Presenciais Emergenciais, a serem desenvolvidas durante o calendário

emergencial do campus Jacobina serão realizadas em etapas que contemplam a

formação de servidores e estudantes, sistematizando propostas do ensino, da
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pesquisa e da extensão de forma a proporcionar a inclusão, e a participação de

quantitativo expressivo de estudantes. As propostas de atividades serão

desenvolvidas tendo como base a formação, experiências e interesse dos servidores

nas diversas áreas do conhecimento, que tenham como objetivo a formação

cognitiva, emocional e cultural da comunidade do campus, proporcionando aos

discentes matriculados a oportunidade de manter um engajamento efetivo com a

Instituição neste momento de pandemia.

A resolução 19/2020 do Conselho Superior do IFBA faculta aos campi a

adoção de AENPE mediadas ou não por ferramentas digitais e tecnológicas de

informação e comunicação em caráter emergencial visando a realização

suplementar do calendário 2020, podendo as mesmas apresentarem formas

extracurricular e interdisciplinar, que promovam o diálogo entre as áreas de

formação específica e temas transversais. No entanto, a resolução não apresenta

indicativos da forma de aproveitamento e contabilização da carga horária e do

quantitativo de dias letivos executados no calendário suplementar 2020, bem como a

forma de validação. Foram realizados os encaminhamentos para avaliação e

aprovação do calendário suplementar do campus para a Pró-Reitoria de Ensino e

homologação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Sendo assim, a

Direção de Ensino aguardará as definições, por ora incertas, dos órgãos

responsáveis, sejam elas no âmbito federal, representado pelo Conselho Nacional

de Educação, ou local, representado pelo Conselho Superior, para encaminhar as

ações necessárias a respeito do aproveitamento da carga horária e dias letivos das

atividades realizadas para o calendário letivo 2020.

Para a oferta das AENPE no campus Jacobina, alguns princípios foram

estabelecidos e devem ser garantidos, conforme consta no Art. 2º. da Resolução

19/2020 do CONSUP:

I. Manutenção do vínculo com a(o)s estudantes e mitigação dos prejuízos aos

processos de aprendizagem decorrentes da pandemia;

II. Qualidade do processo de ensino e aprendizagem e observância aos

preceitos do Projeto Pedagógico Institucional do IFBA;
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III. Preservação da integridade e da saúde da comunidade do IFBA, em

aspectos físicos e sócio emocionais;

IV. Caráter optativo ao(à)s estudantes, sem prejuízo à continuidade dos

componentes em que se encontram matriculados, de forma presencial;

V. Assegurar condições isonômicas de aprendizagem a toda(o)s a(o)s

discentes;

VI. Prever atividades de acolhimento e reintegração social da(o)s docentes,

estudantes e das suas famílias, de acordo com a realidade dos campi;

VII. Desenvolvimento de estratégias pedagógicas inclusivas, de acordo com

as necessidades educacionais da(o)s estudantes;

VIII. Disponibilização de plataformas tecnológicas educacionais públicas e

livres, que respeitem a privacidade, o direito autoral, a liberdade de expressão e a

liberdade de cátedra;

IX. Excepcionalidade e temporalidade limitadas ao contexto da pandemia

para as AENPE constantes neste regulamento.

2. OBJETIVOS

Estruturar tecnologicamente o campus, os(as) servidore(a)s e os(as)

estudantes, para a realização das atividades não presenciais emergenciais;

Formar o corpo técnico, pedagógico e docente para a realização das

atividades não presenciais emergenciais;

Elaborar o currículo das atividades não presenciais emergenciais de formação

do(a)s estudantes.
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3. BASE LEGAL

As ações pedagógicas para o ensino, a pesquisa e a extensão descritas no

Plano de Atividades de Ensino Não Presenciais - PAENPE do campus Jacobina,

fundamentam-se em normativas nacionais, regionais e locais que tratam da

necessidade de manter o distanciamento social, como meio para conter a

disseminação da COVID-19 entre os membros que compõem a comunidade

acadêmica e seus familiares, possibilitando a realização de atividades

extracurriculares não presenciais com o uso de ferramentas tecnológicas:

●Ofício Circular Nº 23/2020/GAB/SETEC-MEC, de 10 de março de 2020;

●Portaria MEC Nº 343, de 17 de março de 2020;

●Portaria MEC Nº 345, de 19 de março de 2020;

●Portaria Nº 491/MEC, de 19 de março de 2020;

●Resolução Nº 07/IFBA, de 22 de março de 2020;

●Ofício Nº 1432243/2020/PROEN.REI, de 23 de março de 2020;

Ofício-Circular Nº 02/2020/DGP/IFBA, de 27 de março de 2020, atualizado

pelo Ofício-Circular Nº 03/2020/DGP/IFBA, de 30 de março de 2020;

●Instrução Normativa ME/SEDGG/SGP Nº 19, de 12 de março de 2020,

atualizada pelas Instruções Normativas ME/SEDGG/SGP Números 20, 21, 22, 27,

28 e 29, de 2020;

●Ofício Nº 1439194/2020/PROEN.REI, de 31 de março de 2020;

●Medida Provisória Nº 934, de 01 de abril de 2020;

●Portaria MEC Nº 376, de 03 de abril de 2020;

●Portaria MEC Nº 473, de 12 de maio de 2020;

●Parecer CNE/CP Nº 5/2020;

●Portaria MEC Nº 544, de 16 de junho de 2020;
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●Nota Técnica / Ministério Público do Trabalho – GT COVID 19 - 11/2020;

●Portaria MEC Nº 617, de 03 de agosto de 2020;

●Plano de Contingência Institucional do Instituto Federal da Bahia frente à

pandemia do SARS-COV-2 (coronavírus), aprovado pelo CONSUP IFBA em 11 de

agosto de 2020;

●Resolução Nº 19/IFBA, de 24 de agosto de 2020.
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4. METODOLOGIA

Para construção do PAENPE, a comissão foi dividida em três grupos

de trabalho (GT) de forma a contemplar os eixos importantes para implementação

do ensino emergencial:

● Inclusão digital do(a)s estudantes;

● Inclusão digital do(a)s servidore(a)s;

● Formação do(a)s servidore(a)s e do(a)s estudantes;

● Metodologias de ensino com o uso de tecnologias digitais;

● Acessibilidade;

● Currículo.

Os GT foram divididos em Estrutura Tecnológica, Formação do(a)s

Servidore(a)s e Currículo da Formação de Estudantes.
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5. GRUPOS DE TRABALHO

5.1. Estrutura Tecnológica
O objetivo é buscar, sempre que possível, uma redução na diversidade

de plataformas, buscando concentrar as atividades em um ambiente que dialoga

com os sistemas computacionais existentes no IFBA, através de um ambiente único

de autenticação, produzindo assim, uma melhora na curva de aprendizagem do(a)s

servidore(a)s e estudantes no período de capacitação. Para isso, em conformidade

com a resolução n. 19, de 24 de agosto de 2020, no seu artigo 13, recomenda-se a

utilização do Moodle IFBA, como instrumento de utilização para as práticas

educacionais propostas nas AENPE.

5.1.1. Inclusão digital do(a)s estudantes

5.1.1.1. Será garantido ao(à)s estudantes, aprovado(a)s nas

condições previstas no Edital 003/2020, disponível no portal do

campus Jacobina, recurso financeiro para a aquisição de um

dispositivo modelo Tablet para a participação nas AENPE e para

acesso aos conteúdos disponibilizados na internet;

5.1.1.2. Será garantido ao(a) aluno(a), na modalidade de empréstimo

pelo IFBA, nas condições previstas na Portaria n. 3304,

equipamentos para a participação nas AENPE e para acesso aos

conteúdos disponibilizados na internet;

5.1.1.3. Todas as atividades práticas (online) que demandam compra

de software e/ou hardware específico para as AENPE, ou qualquer

outro equipamento específico para a prática desenvolvida, deverão

ser cedidas pelo IFBA ao(à)s aluno(a)s, inscrito(a)s na atividade,

nas condições descritas na Portaria n. 3304;

13



5.1.1.4. Todas as demandas acima que tratam da Inclusão digital

do(a)s estudantes, nos itens 5.1.1.1 e 5.1.1.2, estão descritas no

Edital 003;

5.1.1.5. Todas as demandas acima que tratam da Inclusão digital

do(a)s estudantes, no item 5.1.1.5 e 5.1.1.6, estão descritas na

Portaria n. 3304.

5.1.2. Inclusão digital do(a)s servidore(a)s

5.1.2.1. Será garantido ao(a) servidor(a) na modalidade de

empréstimo pelo IFBA, nas condições previstas na Portaria n. 3304,

equipamentos para a participação nas AENPE e para acesso aos

conteúdos disponibilizados na internet;

5.1.2.2. Todas as demandas acima que tratam da Inclusão digital

do(a)s servidore(a)s, no item 5.1.2.1, estão descritas na Portaria n.

3304.

5.1.3. Plataformas tecnológicas

5.1.3.1. Fica estabelecida a utilização do Moodle IFBA como

plataforma tecnológica principal para a realização das AENPE;

5.1.3.2. Fica estabelecido o GT de Tecnologia para avaliar a

utilização de plataformas não institucionais para os eventos

realizados nas AENPE, cabendo a este, apontar alternativas livres

ou abertas, compatíveis com as funcionalidades existentes;

5.1.3.3. Fica estabelecido que todas as atividades que forem

realizadas nas AENPE com demandas de utilização de softwares

proprietários deverão ser comunicadas ao GT de Tecnologia para

avaliação;
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5.1.3.4. Fica estabelecido que as demandas existentes de

investimento em software e/ou de outras plataformas proprietárias

deverão ser submetidas, com a devida justificativa, ao GT de

Tecnologia para avaliar a viabilidade da despesa para o uso da

tecnologia solicitada;

5.1.3.5. Todas as atividades reportadas para o GT de Tecnologia que

demandam uso de software em que a possibilidade de substituição

de uma tecnologia proprietária possa ser aplicada por uma

alternativa livre ou aberta deverá ser comunicada ao solicitante em

um prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, cabendo ao solicitante,

avaliar e informar a inviabilidade técnica da solução apontada pelo

GT de Tecnologia para a realização do evento em caso de

divergência, ficando facultado a utilização da plataforma solicitada,

cabendo ao solicitante encaminhar a requisição de compra

obedecendo aos procedimentos e prazos de aquisição de materiais,

produtos ou serviços adotados pelo serviço público federal;

5.1.3.6. Todas as atividades práticas que demandam aquisição de

software e/ou hardware, deferidas pelo GT de Tecnologia, deverão

ser encaminhadas pelo solicitante para a requisição de compra

obedecendo os procedimentos e prazos de aquisição de materiais,

produtos ou serviços adotados pelo serviço público federal;

5.1.3.7. Fica estabelecido que todas as atividades deverão priorizar o

uso do Tablet como dispositivo principal para a participação nas

AENPE e para acesso aos conteúdos disponibilizados na internet;

5.1.3.8. Visando garantir a expansibilidade e hierarquia de

construção dos cursos disponíveis no Moodle IFBA (Campus

Jacobina), fica estabelecido um modelo de estruturação para o

campus Jacobina baseado nos pilares de Ensino, Pesquisa e

Extensão, conforme Anexo “B” (MODELO DE ESTRUTURAÇÃO DO

MOODLE IFBA).
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5.1.4. Acessibilidade

5.1.4.1. Será garantido ao(à)s estudantes com algum tipo de

necessidade específica os recursos tecnológicos que garantam a

participação nas AENPE e para o acesso aos conteúdos

disponibilizados na internet;

5.1.4.2. Os formulários de inscrição para as AENPE devem constar

informações que identifiquem a presença de aluno(a)s com algum

tipo de necessidade específica;

5.1.4.3. Fica estabelecido que o(a) responsável pela listagem das

inscrições realizadas deverá informar ao NAPNE a presença de

pessoas com algum tipo de necessidade específica na atividade, e

este - NAPNE - deverá entrar em contato com o(a) candidato(a)

para se informar e prover o recurso tecnológico que assegura a sua

participação no evento inscrito;

5.1.4.4. Fica vetada a realização das AENPE com inscrição de

pessoas com algum tipo de necessidade específica sem a garantia

de acessibilidade que atenda a necessidade específica do(a)

aluno(a) inscrito(a);

5.1.4.5. Fica estabelecido que todos os eventos realizados no

campus possuam pelo menos uma atividade com temática voltada

para algum tipo de necessidade específica objetivando minimizar as

barreiras limitadoras para as práticas e eventos propostos;

5.1.4.6. Fica estabelecido que todas as AENPE abertas ao público

deverão ter o acesso garantido para a inclusão de todas as pessoas

com algum tipo de necessidade específica.
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5.2. Formação de docentes e TAES

5.2.1. Eixo de trabalho 1- definição das demandas formativas

Considerando que os dados coletados pela pesquisa realizada com docentes

e TAE foram insuficientes para definir as demandas de formação, foram propostos

os seguintes encaminhamentos:

●Aplicação de um novo questionário online com docentes e TAE, mais

focado no levantamento das demandas formativas do nosso corpo funcional a ser

realizado, através do link:https://forms.gle/rHJj5SJaXNLbqgoz7;

●Realização   de pesquisa de como as outras instituições estão

desenvolvendo os seus processos formativos de docentes e de TAES neste

momento de pandemia.

O formulário de pesquisa foi aplicado pela Comissão de AENPE, no período

de 23 a 28 de setembro, ao(à)s docentes, Técnicos Administrativos em Educação

(TAEs) e profissionais terceirizado(a)s, e teve como principal objetivo identificar e

delinear as necessidades formativas de cada categoria, proporcionando a

construção de uma proposta de formação que atenda aos reais anseios de todo(a)s,

bem como relacionar formadore(a)s para atender às referidas demandas de

formação no campus. Após a sua realização, obtivemos alguns resultados que

orientarão as nossas ações formativas.O relatório completo das necessidades

formativas, pode ser lido no apêndice A deste documento.

5.2.2. Eixos de trabalho 2 e 3 – definição e realização das atividades
formativas

5.2.2.1. Jornada pedagógica online

Como primeira atividade de formação, será realizada uma Jornada

Pedagógica Online que tratará dos desafios e das possibilidades do ensino remoto

em tempos de pandemia. Para tanto sugere a criação de uma comissão que fique

responsável pela organização desta ação. A comissão poderá ser formada por

membros do próprio GT de Formação, da comissão, mas também pelos demais

docentes e TAE que queiram contribuir. Desta forma, a organização da Jornada
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Pedagógica poderá ocorrer em paralelo a construção do Plano de Formação. Sendo

a própria Jornada uma ação deste Plano.

Assim, a Jornada Pedagógica online será realizada no período de 14 a 16 de

outubro e terá como principais objetivos:

● Realizar um primeiro acolhimento de docentes e TAEs após o período

de suspensão das aulas;

● Apresentar o Planejamento das AENPE;

● Apresentar o plano de formação de docentes e TAEs pelo grupo de

trabalho de Formação;

● Apresentar o plano de tecnologia pelo grupo de trabalho de Tecnologia;

● Apresentar o currículo das AENPE pelo grupo de trabalho de Currículo;

● Promover debate sobre desafios e possibilidades do ensino remoto;

● Realizar orientação básica(ambientação) sobre o uso das plataformas

tecnológicas do IFBA a ser promovido pelo GT de Formação;

● Realizar orientação sobre a elaboração dos planos de ensino das

atividades remotas sob a orientação do GT de Currículo.

5.2.2.2. Programação da jornada pedagógica

● Dia 1: 14/10 (quarta-feira)

o Horário:das 13h às 17h;

o Abertura da Jornada com o acolhimento dos docentes e TAEs(GT

Acolhimento);

o Roda de Conversa: "Entre a Fala e a escuta”;

o 14h- Apresentação artística (10 minutos);

o Abertura institucional (20 minutos);

o 14h30- Mesa redonda: Desafios e possibilidades do ensino remoto

(2 horas). A referida mesa de discussão terá como palestrantes:

▪ Prof.Dr. Tonimar Domiciano Arrighi Senra (Diretor de

Desenvolvimento Educacional do IFMG-campus Governador
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Valadares) que apresentará um relato da experiência em

ensino remoto no Instituto Federal de Minas Gerais;

▪ Prof. Dr. Eniel do Espírito Santo da Universidade Federal do

Recôncavo da Bahia;

▪ Doutorando Prof. Yuri Bastos Wanderley(coordenador do

curso de Licenciatura em computação do IFBA-Jacobina,

ambos farão uma discussão acerca do tema proposto.

o 16h30- Debates;

o 17h30- Agradecimentos e encerramento.

● Dia 2: 15/10 das 14h às 17h - GT de Formação
o Apresentação artística (10 minutos);

o Apresentação do plano de formação (30 minutos);

o Orientações básicas sobre o uso da plataforma tecnológica do IFBA

-Moodle institucional (2 horas).

● Dia 3: 16/10 das 14h às 17h - GT de Currículo
o Apresentação artística (10 minutos);

o Apresentação do currículo das AENPE (30 minutos);

o Orientações sobre a elaboração dos planos de ensino das

atividades remotas (2 horas).

A cada dia de atividade será disponibilizado um formulário de avaliação, a fim

de obtermos um diagnóstico das ações realizadas. Abaixo segue o link para a

proposta de formulário de avaliação do evento.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUUMHhZH4n80nkqEqBvKxGGK

It1Yk_5KXnbDAWaDhmwhGzKA/viewform?usp=sf_link
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5.2.3. Plano de Formação de Docentes e TAE para a realização das
AENPE

5.2.3.1. Objetivo geral

Qualificação da formação técnica e pedagógica de docentes e TAEs do

IFBA-Campus Jacobina para a realização das AENPE.

5.2.3.2. Específicos

● Contribuir no planejamento e no desenvolvimento das AENPE, em

ambientes online, ancorados nos princípios da interatividade,

autonomia, acessibilidade e inclusão digital;

● Ressignificar o trabalho do(a)s docentes e TAEs, a partir da oferta de

atividades formativas que contemplem o uso das TIC alinhadas ao

desenvolvimento de metodologias ativas, críticas, autorais e

colaborativas;

● Oportunizar reflexões acerca das (in)certezas do trabalho pedagógico

remoto emergencial no contexto da pandemia do COVID-19 que

possibilitem o enfrentamento dos desafios e das ameaças do ensino

mediado por tecnologias, e que potencializem suas possibilidades;

● Fomentar a utilização das plataformas institucionais e de softwares

livres complementares, em alinhamento com o GT de Tecnologia.

A definição dos objetivos, dos princípios, das estratégias, dos conteúdos e

dos formatos das atividades formativas será apresentada por meio de um Plano de

Formação de Docentes e TAE para a realização das AENPE no IFBA – Campus

Jacobina.

O Plano de Formação será elaborado pelo GT de Formação com base nas

demandas formativas levantadas, tendo como foco neste momento, a qualificação

da formação técnica e pedagógica do(a)s Docentes e TAEs para a realização das

AENPE.

A formação deverá ser feita por docentes e TAEs do campus, havendo a

possibilidade de contarmos com a parceria de colaboradore(a)s externo(a)s.
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Será feito um mapeamento de quais cursos, oficinas, projetos (ensino,

pesquisa e extensão) e eventos, que estão sendo, ou poderão, ser desenvolvidos

pelo nosso corpo docente e de TAE, voltados à formação.

O GT entendeu que a participação de docentes e TAEs nas atividades

formativas deve ser em caráter facultativo. Entretanto, consideramos importante

definir e garantir uma carga horária semanal (síncrona e assíncrona) para que o

servidor possa participar da formação. Para o(a)s docentes foram estabelecidas

condições específicas para formação e estão descritas no tópico currículo.

Seguindo a mesma lógica que será adotada para a formação das comissões

que ficaram responsáveis pela organização dos eventos voltados aos estudantes

O GT de formação será responsável por realizar com o GT de Tecnologia o

trabalho de mapeamento de softwares livres que podem ser utilizados no ensino

remoto e disponibilizar para o(a)s servidore(a)s do campus.

5.3. Currículo da Formação do(a)s Estudantes

5.3.1. Objetivo Geral

Elaborar o currículo das AENPE - Atividades de Ensino Não

Presenciais Emergenciais de formação do(a)s estudantes, oferecidas no

calendário suplementar emergencial de 2020.

5.3.2. Objetivos Específicos

● Orientar e acompanhar o trabalho das comissões;

● Sistematizar as AENPE oferecidas à(ao)s estudantes em um

calendário de atividades suplementares;

● Realizar a articulação do trabalho das comissões dos projetos

estruturantes e o trabalho da comissão geral das AENPE.

5.3.3. Atividades Propostas

● Acolhimento - 19 a 23/10;
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● Semana de Ciência e Tecnologia - 26/10 a 06/11;

● Semana da Consciência Negra - 09/11 a 20/11;

● Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM -

Semanalmente nas quintas-feiras a partir do dia 29/10;

● Semana da Inclusão - 23/11 a 04/12 - Forma assíncrona:Setembro

Surdo/ NAPNE (30 de Setembro);

● Seminário do Meio Ambiente - 07/12 a 18/12;

● Atividades de Pesquisa - Contínuas;

● Atividades de Extensão - Contínuas;

● Atividades de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC - Contínuas.

5.3.4. Orientações para o Planejamento das Comissões

5.3.4.1. Orientações Gerais

As atividades dos projetos estruturantes deverão contemplar todos os níveis e

formas de ensino oferecidos pelo campus, nos respectivos turnos da(o)s estudantes.

Os projetos estruturantes (Semana de Ciência e Tecnologia, Semana da

Consciência Negra, Seminário do Meio Ambiente e Semana de Inclusão) deverão

propor atividades com a participação da comunidade externa.

Os planos de ensino deverão ser preenchidos, seguindo modelo fornecido

pela comissão AENPE (Anexo A), e entregues via SEI para as respectivas

coordenações dos docentes/técnicos proponentes até 3 dias úteis antes do início

dos projetos estruturantes das respectivas atividades.

Ao finalizar as inscrições das atividades propostas nos eventos, e constatado,

através do formulário, a participação de estudantes com necessidades educacionais

específicas, a comissão deverá informar ao proponente e o mesmo terá que

apresentar os planos de ensino com adaptações do currículo e de materiais para

estudo, avaliação e sugestão de adequações pelo NAPNE. Os prazos e orientações

estão descritos no item 5.4.4.4, referente às Orientações do NAPNE.

A metodologia deve priorizar a interação do(a)s participantes em atividades

síncronas e assíncronas (oficinas, palestras, minicursos, estudo dirigido, pesquisa,

entre outras). Entende-se por atividades síncronas aquelas onde haverá uma
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interação em tempo real entre proponente e estudante, seja por vídeo, áudio ou por

mensagem escrita. Já as atividades assíncronas acontecem em lugares e tempos

diferentes entre proponente e estudante, tais como: vídeos gravados, estudos

dirigidos, relatórios, mapas mentais, fóruns de discussão e questionários.

A comissão deve priorizar a oferta de atividades de caráter interdisciplinar,

transdisciplinar e multidisciplinar. O(a)s servidore(a)s podem apresentar atividades

em conjunto com outro(a)s docentes e/ou servidore(a)s e com participação de

estudantes da Licenciatura em Computação.

As atividades oferecidas devem possibilitar a inclusão de pessoas com

necessidades especiais, por meio da tradução em Libras, áudio descrição, leitores

de tela gratuitos e de outras tecnologias assistivas necessárias.

As atividades propostas, como minicursos e oficinas, devem proporcionar

atividades de produção textual, bem como atividades ou recursos que explorem a

prática da leitura e interpretação como objetivo comum de todas as áreas.

Os conteúdos abordados nas atividades devem buscar a formação integral

do(a)s estudantes, possibilitando a articulação entre conhecimentos já adquiridos e

novos conhecimentos, estimulando uma visão crítica e ao mesmo tempo construtiva

dos saberes.

As atividades devem priorizar discussões que contribuam para a formação

ampla do(a)s estudantes, conduzindo à reflexão sobre o sujeito e sua atuação frente

ao meio em que vive e a sociedade nesse contexto pandêmico.

As propostas de ensino, pesquisa e extensão devem ser organizadas a fim de

apoiar a criação de uma rotina positiva, diante do cenário atual de mudanças e

incertezas.

O(a)s proponentes das atividades não presenciais emergenciais devem

explicitar em seus planos de ensino a metodologia adotada, bem como os

instrumentos utilizados para avaliar a(o)s participantes.
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5.3.4.2. Calendário e carga horária

A comissão dos projetos estruturantes e o(a)s proponentes de atividades de

extensão, pesquisa e ensino devem ficar atento(a)s ao calendário aprovado das

AENPE onde consta a distribuição semanal dos projetos estruturantes (Apêndice B).

Os projetos estruturantes poderão ser realizados por meio de atividades

síncronas e assíncronas, como disposto no Art. 11 da Resolução nº 19, de 24 de

agosto de 2020. As atividades síncronas devem ser executadas, preferencialmente,

às segundas, quartas e sextas, respeitando a carga horária diária máxima (quatro

horas) estipulada para as AENPE no formato supracitado.

As atividades administrativas, reuniões de comissões, planejamentos,

capacitação docente, entre outras, devem ser, preferencialmente, agendadas nas

terças e quintas. Outrossim, recomenda-se a reserva das tardes de quinta para o

desenvolvimento de atividades voltadas à preparação do(a)s discentes para o

ENEM.

Sugere-se a seguinte carga horária para as atividades síncronas:

● Palestras e Mesas Redondas:

o Máximo de três horas no turno da manhã ou tarde;

o Máximo de duas horas no turno da noite.

● Minicursos e Oficinas:

o Uma ou duas horas por dia.

As comissões dos eventos devem considerar a carga horária máxima de 04

horas diárias e de 12 horas semanais para organizar a programação das atividades

síncronas oferecidas ao(à)s discentes.

Para as atividades relacionadas aos minicursos e oficinas que utilizem o

formato síncrono e assíncrono, recomenda-se a proposição de uma ou duas horas

de atividades no formato assíncrono para cada hora no formato síncrono no intuito

de estimular revisão, aprofundamento, sistematização, complementação, fixação

ou/e avaliação dos temas e conteúdos propostos.
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5.3.4.3. Inscrições nos Eventos

Os eventos deverão disponibilizar uma plataforma de inscrição,

preferencialmente o Even3 (https://www.even3.com.br/), onde a(o)s participantes

possam identificar toda a programação do projeto estruturante. Adicionalmente, as

questões de acessibilidade descritas no item 5.1.4 devem ser atendidas

integralmente.

Para a(o)s estudantes do IFBA, são dados obrigatórios que devem constar na

ficha de inscrição dos eventos e atividades: CPF, nome completo, e-mail, curso e

código da turma e identificação de necessidades específicas.

Para importação em massa ao SUAP, os dados do(a)s estudantes deverão ter

as seguintes características:

● Formato XLSX;

● Colunas (em ordem): CPF, nome completo, e-mail, título, nome do(a)

participante e do(a) orientador(a) participante;

● No caso de título, participante e orientador(a) participante, se não tiver

conteúdo, deverá ser inserido um hífen ou qualquer caractere para não

ficar em branco.

Os dados da(o)s estudantes do Campus Jacobina deverão ser

disponibilizados no formato separados por código da turma (exemplos: 1811, 3813A)

e enviados para a CORES via SEI com o prazo de três dias úteis antes do início dos

eventos.

As inscrições em minicursos e oficinas deverão encerrar três dias antes do

início do evento para atender a demanda de cadastro da atividade pela CORES.

Para o público externo os itens obrigatórios que devem constar na ficha de

inscrição são: CPF, nome completo, e-mail e identificação de necessidades

específicas.

Todos os projetos estruturantes deverão disponibilizar tutoriais nas páginas do

evento/Moodle, em formato pdf e em vídeos - produzidos pelo setor de
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comunicação/audiovisual - explicando as etapas de inscrição, credenciamento,

participação das atividades e emissão de certificado, garantindo a acessibilidade.

A inscrição do(a)s estudantes e demais participantes em atividades síncronas

não deve exceder a carga horária de 4 horas diárias e 12 horas semanais,

considerando os cuidados com o tempo de permanência em atividades com uso de

ferramentas tecnológicas.

5.3.4.4. Abrangência Curricular

As comissões deverão estimular a oferta de atividades interdisciplinares,

transdisciplinares e/ou multidisciplinares que contemplem a abordagem de diferentes

áreas do conhecimento. Áreas em destaque:

● Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (laranja);

● Ciências Humanas e suas Tecnologias (vermelho);

● Ciências da Natureza e suas Tecnologias (lilás);

● Matemática e suas Tecnologias (preto);

● Informática (cinza);

● Eletromecânica (amarelo);

● Mineração (marrom);

● Meio Ambiente (verde);

● Licenciatura em Computação (azul).

Após finalização das atividades a serem desenvolvidas nos eventos, cada

comissão deve enviar uma sistematização contendo as áreas do conhecimento em

que foram propostas atividades no referido evento para as demais comissões,

facilitando assim o planejamento e acompanhamento pelas comissões, Direção de

Ensino e Coordenações de Cursos.

Ao planejar os projetos estruturantes, as comissões organizadoras devem

atentar para as áreas de conhecimento contempladas nos eventos, solicitando

da(o)s proponentes de atividades síncronas e assíncronas que sinalizem as áreas

abordadas em suas proposições. Após a seleção das atividades submetidas, as

comissões organizadoras dos projetos estruturantes deverão produzir uma síntese

que sinalize as áreas de conhecimento contempladas, seja por meio de gráfico ou
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outras representações que possibilitem rápida visualização da abrangência das

áreas abordadas em cada projeto (ver cores de cada área). Essa síntese deve ser

encaminhada para a coordenação da comissão geral das AENPE/DEPEN e será

utilizada para mapear a abrangência curricular das AENPE oferecidas pelo campus

Jacobina.

As comissões devem orientar o(a)s proponentes a elaborar atividades,

preferencialmente, abrangentes, de forma a garantir a oferta a todo(a)s o(a)s

estudantes, ou à maioria deles, independente da série, curso ou forma de ensino. O

que não impede que determinadas atividades possam se voltar para um público

específico, cabendo à comissão organizadora de cada evento avaliar a pertinência

da atividade proposta.

As comissões devem estimular a proposição de atividades para o(a)s

estudantes ingressantes do ano de 2020, nas formas integrada, subsequente e

superior, de forma a garantir a oferta de pelo menos uma atividade específica para

esse público em cada evento. Cabe às Coordenações de Curso e/ou/com o Setor

Multidisciplinar garantir que sejam ofertadas ações voltadas para esse(a)s

estudantes durante a vigência das AENPE, de forma a estimular o estabelecimento

de vínculos positivos para a permanência do(a)s discentes na Instituição.

Cabe ainda às Coordenações de Curso e do Ensino Médio, acompanhar os

planejamentos dos eventos voltados para a(o)s discentes junto às comissões

organizadoras, tendo em vista: ter ciência do percentual de estudantes dos cursos

que estão participando das atividades propostas; checar a abrangência curricular

dessas atividades; propor atividades complementares, se necessário; e realizar as

articulações pertinentes com as comissões organizadoras e demais servidore(a)s.

Essas articulações devem favorecer que todo(a)s ou que a grande maioria do(a)s

estudantes participem das atividades propostas durante a vigência do calendário das

AENPE.

5.3.4.5. Comunicação

As comissões dos projetos estruturantes deverão trabalhar junto com o setor

de audiovisual para elaboração de tutoriais de acesso ao evento, inscrição,

credenciamento, participação nas atividades e emissão de certificados, em formato
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pdf e em vídeos a serem disponibilizados nas páginas do evento/Moodle, garantindo

a acessibilidade.

As comissões devem apresentar ao setor de audiovisual a ideia dos temas

para criação de arte/encarte/banner/certificados e demais materiais de divulgação

com antecedência de 08 (oito) dias corridos do início da divulgação do evento.

O setor de audiovisual terá 06 (seis) dias para o envio da primeira versão dos

materiais para aprovação e recomendação de possíveis ajustes e mais 02 (dois)

dias para a entrega do conteúdo final a ser divulgado.

O setor de Comunicação será responsável pela divulgação dos eventos nas

redes sociais e portal do Campus quando de posse do material de divulgação a ser

entregue com antecedência de 02 dias antes da execução das atividades.

A comissão deverá designar um representante para realizar a comunicação

com os setores de Comunicação e Audiovisual para a realização das solicitações e

alinhamentos necessários através dos e-mails: decom.ifba@ifba.edu.br

(comunicação) e carlos.santana@ifba.edu.br (audiovisual).

O canal do Campus Jacobina no YouTube será a plataforma oficial para as

transmissões de palestras e mesas redondas dos projetos e eventos. Os dados de

acesso serão enviados por e-mail ao(a) representante da comissão de cada evento

solicitante junto ao termo de cuidados e uso no período vigente do evento.

As comissões devem eleger um(a) membro para que possa receber um

treinamento básico de curta duração da ferramenta Stream Yard, a ser ofertado pelo

profissional da TI do campus, para que o(a)s mesmo(a)s possam administrar as

transmissões no canal do YouTube do Campus Jacobina.

Vídeo Tutorial sugerido:

https://www.youtube.com/watch?v=rWAkseHPXd0&ab_channel=IFBAJUAZEIRO

Caso a comissão opte por elaborar as artes e materiais de divulgação do

evento, os mesmos devem ser enviados nos formatos (PNG, JPEG) e dimensões

750x240 para banner portal, 1920x1080 story, 1080x1080 feed, 800x800 para

facebook.
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Todos os materiais devem conter a marca do campus horizontal

(https://portal.ifba.edu.br/dgcom/documentos-e-manuais-arquivos/marcas/marca-ifba

-jacobina-horizontal-curta.zip) ou a versão vertical

(https://portal.ifba.edu.br/dgcom/documentos-e-manuais-arquivos/marcas/marca-ifba

-jacobina-vertical.rar)

5.3.4.6. Avaliação dos Eventos

As comissões organizadoras dos projetos estruturantes devem disponibilizar

um instrumento padrão de avaliação dos eventos, condicionando a emissão de

certificados de participação e apresentação de trabalhos ao preenchimento das

avaliações solicitadas ao(à)s participantes em cada evento/atividade.

O instrumento avaliativo padrão deve contemplar: avaliação dos aspectos

relacionados à organização geral do evento e avaliação das atividades síncronas e

assíncronas, sejam elas amplas(como mesas redondas, palestras etc.), ou

específicas(como oficinas, cursos, minicursos, exibição de vídeos).

5.3.4.7. Certificados

As comissões organizadoras dos projetos estruturantes serão responsáveis

pela elaboração e disponibilização dos certificados, incluindo-se certificados das

oficinas e minicursos oferecidos no evento.

No caso de cursos livres, não vinculados a nenhum dos eventos propostos no

Plano de AENPE, a elaboração e disponibilização será de responsabilidade do(a)s

docentes e/ou TAEs proponentes;

Os certificados devem ser emitidos através do SUAP, no módulo Ensino -

Diplomas e Certificados - Palestras/Eventos. A comissão deverá designar um

representante para emissão dos certificados e solicitar junto à DEPEN liberação

deste módulo para o representante escolhido.

A comissão poderá solicitar ao setor de audiovisual a elaboração da arte dos

certificados, conforme item 5.3.4.6. Um tutorial para elaboração de certificados

criado pelo IFBA - Campus Juazeiro está disponível neste link

https://portal.ifba.edu.br/jacobina/documentos/tutorial_para_elaboracao_de_certifica
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dos_via_suap.pdf. Em caso de dúvidas, o setor de TI do Campus pode ser

contactado.

Recomenda-se que a comissão organizadora ou proponente de curso livre

disponibilize o certificado em prazo não superior a 15 (quinze) dias úteis após o

término do evento.

Terão direito a certificados: palestrantes, proponentes de cursos livres

(oficinas e minicursos), organizadore(a)s, monitore(a)s e ouvintes (comunidade

interna e externa) inscrito(a)s nos eventos que tenham preenchido os critérios de

frequência, execução das atividades propostas e avaliação do evento/atividade.

O certificado de participação estará condicionado à presença em 75% nas

atividades amplas (palestras, mesas redondas) do evento. Para emissão dos

certificados de atividades específicas, como oficinas, minicursos e cursos, cabe

à(ao) proponente encaminhar à comissão organizadora a lista de participantes que

frequentaram e realizaram as atividades propostas.

5.3.5. Orientações do NAPNE

Após a identificação do(a)s participantes que se declararam nas inscrições

com Necessidades Educacionais Específicas (NEE), as orientações do NAPNE

deverão ser seguidas.

No caso das atividades assíncronas, recomendamos que o(a)s proponentes

de atividades contatem a Coordenação do NAPNE para encaminhamento das

demandas junto às intérpretes e o brailista para a tradução, ou adaptação dos

materiais, logo após o contato da comissão com a indicação de participantes com

NEE na atividade do proponente.

Para a tradução em libras, as solicitações serão feitas com 48 horas de

antecedência exclusivamente pelo endereço eletrônico napne.jac@ifba.edu.br

constando as seguintes informações:

● Solicitante;

● Descrição da atividade;

● Atendidos (Descrição dos participantes com NEE);
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● Assunto;

● Material base (arquivos, textos, vídeos ou apresentações relacionadas

ao tema ou veiculadas no evento);

● Horário de início;

● Horário de término;

● Plataforma;

● Contatos dos solicitantes.

5.3.5.1. Orientações ao(à)s proponentes para as AENPE com

estudantes com deficiência auditiva/surdez

● Estabelecer contato com o(a) estudante para verificar qual plataforma

de videochamada é acessível para ele(a);

● Durante as aulas, sejam elas gravadas ou uma live, falar sempre

olhando para a câmera e de forma clara, articulada e pausada, para

que as pessoas que realizam leitura labial possam acompanhar a aula;

● Em aulas gravadas, e mesmo em atividades síncronas, disponibilizar

legenda em português. Na impossibilidade do uso de janela de Libras

em atividades síncronas, sugere-se o uso de plataformas que

disponibilizam a função de legenda em tempo real, como o Skype e

YouTube.

● A legenda em tempo real tem falhas, por interferência de ruídos e da

compreensão da dicção de quem fala, mas é um recurso válido;

● Informar ao(à) estudante que ele(a) pode realizar questionamentos

pelo chat a qualquer momento;

● O(A) docente pode estabelecer diálogo com o(a) estudante pelo chat

mesmo que haja o apoio do(a) intérprete;

● Evitar a escolha de recursos e materiais que exijam do(a)s estudantes

o acesso direcionado a apenas um canal sensorial. Por exemplo:

o Exemplo1: Textos em formato de imagem: quando digitalizamos

algum texto, ele é automaticamente convertido em imagem; mesmo

quando o salvamos em formato PDF, ele continua sendo uma

imagem. Evite disponibilizar esse tipo de texto para estudantes

usuários de leitores de tela, que não conseguirão acessá-lo.
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o Exemplo 2: Vídeos em língua estrangeira com legenda: vídeos sem

recursos de acessibilidade já possuem muitas barreiras para

estudantes com NEE. Isso se agrava em caso de vídeos em língua

estrangeira. Se não puderem ser evitados, é necessário

providenciar os recursos de acessibilidade citados anteriormente.

5.3.5.2. Orientações ao(à)s proponentes para as AENPE com

estudantes cegos ou com baixa visão:

● Fazer o contato com o(a) estudante para verificar qual plataforma de

videochamada é acessível para ele(a);

● Sugere-se o uso de plataformas acessíveis a softwares ledores, como

Google Meet e Zoom. Verifique com o(a) estudante a melhor

plataforma;

● Ao iniciar a aula, seja ela gravada ou uma live, descreva o local e

forneça todas as informações relevantes para que o(a) estudante se

situe no espaço (caso o espaço/ambiente não se altere, basta informar

ao(à) estudante que não houve mudança);

● Durante as interlocuções/debates, as pessoas que tomarem a fala

devem se identificar, para que a pessoa cega perceba a voz e a

reconheça futuramente;

● Ao fazer uso de imagens, tirinhas, fotografias, gráficos, tabelas ou

outros elementos visuais inacessíveis às pessoas cegas ou com baixa

visão, faça a descrição das mesmas;

● Slides também devem ser descritos. Evite colocar muitas informações

e cores variadas, e dê preferência para fundo branco com letras pretas

para estudantes com baixa visão;

● Repassar os slides ou conteúdos utilizados nas atividades síncronas

antecipadamente para o(a)s estudantes;

● Caso o vídeo não possua audiodescrição, faça uma nota explicativa

(audiodescrição) das imagens que aparecem no vídeo;

● Ao ministrar webaulas, oferecer informações completas sobre o que

está sendo visto/mostrado, a fim de que um(a) estudante com cegueira

ou com baixa visão tenha clareza do que você está mostrando,
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dizendo. Evite, por exemplo, as expressões incompletas: “Eu venho

aqui”, “Aqui ao lado”, “Essa chamada”;

● Recomenda-se acessar os links disponíveis abaixo para complementar

o conhecimento sobre acessibilidade para as AENPE:

▪ Webinar sobre comunicação

acessívelhttps://www.youtube.com/watch?v=wKHTd7ba-nA

▪ Live Vamos falar sobre documentos digitais

acessíveis?https://www.youtube.com/watch?v=LQPRiI4WFEEVi

deo

▪ Como descrever uma imagem para uma pessoa

cega?https://www.youtube.com/watch?v=Y2_0J772InQVideo

▪ Conteúdos digitais acessíveis.

https://www.youtube.com/watch? v=o8CdSV2tR80Video

▪ Reuniões inclusivas

https://www.youtube.com/watch?v=fT_zJtEX39A&frags=pl,wn

▪ Vídeo sobre e-mail acessível

https://www.youtube.com/watch?v=uGI7t5C8TBo

5.3.5.3. Orientações ao(à)s proponentes para as AENPE com

estudantes com Transtorno Espectro Autista (TEA):

● Criar redes de apoio entre os colegas para que o(a) aluno(a) com TEA

possa estar, de certa forma, inserido no grupo, mesmo que de forma

remota;

● Disponibilizar o material que será trabalhado nas AENPE com

antecedência ao(à)s estudantes com TEA, informando também aos

familiares os horários e prazos de apresentação de atividades e/ou

avaliações;
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● Considerar o tempo da aprendizagem individual do(a) estudante com

TEA, podendo o tempo de cada atividade ser estendido ou reduzido a

critério do desenvolvimento de cada estudante.

5.3.5.4. Acompanhamento e avaliação do(a)s estudantes com NEE

Dimensão 1 – diagnóstica:

● Identificar um quadro geral de possibilidades de desenvolvimento da

atividade acadêmica, de acordo com a realidade apresentada pelo(a)s

estudantes;

● Sugestão: - Exposição oral ou sinalizada em formatos como: debates,

perguntas e respostas, análises crítico-reflexivas via Google Meet ou

outras ferramentas digitais.

Dimensão 2 – formativa:

● Objetivo: Analisar o progresso do(a)s estudantes frente aos conteúdos

propostos, visando adequar conteúdos, realocar interesses, articular

saberes e possibilitar o mapeamento das condições de assimilação

dos objetivos traçados para o componente.

Dimensão 3 – somativa:

● Objetivo: dimensionar os objetivos de aprendizagem que o(a) aluno(a)

alcançou, indicando as condições de promoção.

5.3.6. Orientações para Elaboração dos Planos de Ensino do(a)s
Proponentes

De acordo com o Art. 12 da resolução 19/2020:

“Para fins de planejamento e acompanhamento das AENPE: I. As/os
docentes devem apresentar à coordenação de curso o Plano de Ensino
Não Presencial Emergencial a fim de que sejam apreciados pelas
coordenações de área, de curso e técnico-pedagógicas ou
correspondentes”

O Plano de Ensino deverá ser preenchido com base no modelo disponível no

Anexo A e enviado para as respectivas coordenações de curso/área do(a)s
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servidore(a)s com antecedência de três dias úteis antes da realização da atividade

no evento.

Os Art.18 e 19 da resolução 19/2020 destacam a importância da avaliação e

que devem ser realizadas de forma dosada, diversificada e distribuída de modo a

evitar a saturação pedagógica, o abandono e a evasão. Destaca-se a importância de

retornar de forma qualitativa o resultado do instrumento avaliativo para os

discentes.Para o período das AENPE, não haverá aproveitamento dos instrumentos

avaliativos em atividades extracurriculares nos componentes curriculares.

5.3.7. Demanda mínima de Ensino

Para a oferta de ensino do(a)s professore(a)s nas AENPE, a carga horária

será computada através do atendimento por demanda, conforme definições do

coletivo docente juntamente com a Direção de Ensino, no qual o(a)s docentes

devem atender os requisitos estabelecidos:

● Participação do Planejamento e execução de no mínimo UMA

comissão dos projetos definidos pela Comissão AENPE;

● Participar de no mínimo UMA atividade de formação ofertada pelo

Campus durante a execução das AENPE;

● Ofertar no mínimo UMA atividade para formação de estudantes em um

dos quatro projetos estruturantes durante o calendário suplementar das

AENPE;

● Participar como ouvinte dos Projetos Integradores desenvolvidos pelo

Campus ou executar Projeto de Pesquisa/Extensão que atenda a

oferta de atividades de ensino de forma inclusiva e abrangente para

um público expressivo de estudantes durante o período das AENPE.

Segundo o artigo 33 da resolução nº 19 de 24 de agosto de 2020, em caso de

necessidade de complementação da carga horária de trabalho docente previsto na

resolução nº 17 de 2019, continua garantido aos servidores o uso da carga horária

dos projetos de pesquisa e de extensão em execução durante o calendário

emergencial. Não se trata de substituição da carga horária das atividades primárias

de ensino não presenciais emergenciais por atividades de execução de projetos de

pesquisa e/ou extensão.
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As atividades curriculares realizadas devem ser acompanhadas pelo(a)s

Coordenadore(a)s de Cursos, Direção de Ensino e Setor Pedagógico, desde o início

da sua proposta, até entrega dos resultados finais de participação e frequência.

As atividades curriculares a serem desenvolvidas serão registradas no SUAP

como cursos de curta duração - oficinas, minicursos ou atividades extracurriculares,

pelo setor de Registros Acadêmicos, e o acompanhamento e registros necessários

pelo respectivo proponente. As atividades desenvolvidas também devem ser

registradas pelo(a) proponente no sistema SUAP, na aba Plano de Atividades -

Covid 19.
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6. APÊNDICE

6.1. Apêndice A - Modelo de Plano de Ensino
PLANO DE ENSINO AENPE 2020

1. Identificação
(   ) Projeto Estruturante - Nome do(s) Evento(s):   
(   ) Projeto de Extensão: 
(   ) Projeto de Pesquisa: 
(   ) Preparação para o ENEM 
(   ) Curso Livre 

2. Identificação do(a) proponente
Nome completo:

3. Tipo de atividade
(   ) Palestra     (   ) Minicurso       (   ) Oficina         (   ) Outras atividades:

4. Organização didática
Título: 
Área do conhecimento: 
Público Alvo: 
Dia(s) de realização: 
Horário de realização:
Carga horária total: 
Carga horária de atividades síncronas:  
Carga horária de atividades assíncrona:   

5. Objetivos

6. Adaptação Curricular para participantes com Necessidades
Educacionais Específicas

7. Conteúdo

8. Procedimentos metodológicos

9. Avaliação

10.Referências
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6.2. Apêndice B - Modelo de Estruturação do Moodle IFBA Jacobina

Campus
| Jacobina
| | Ensino
| | | Integrado
| | | | Informática
| | | | Etc …
| | | Subsequente
| | | | Informática
| | | | Mineração
| | | | Etc …
| | | Superior
| | | | Licenciatura
| | | | | Licenciatura em Computação
| | | | | Matemática
| | | | Bacharelado
| | | | | Matemática
| | | Pós-Graduação
| | | | Especialização
| | | | | Segurança da Informação
| | | | Mestrado
| | | | | Rede de Computadores
| | | | Doutorado
| | Pesquisa e Inovação
| | | JACOMP
| | | | Rede de Computadores
| | | | | Rede de Dados Nomeados
| | | | Sistemas Distribuídos
| | | | | Blockchain
| | | AEEP (Automação)
| | | | Materiais
| | Extensão
| | | Semana de Ciência e Tecnologia
| | | | Desmistificando o Linux
| | | Semana de Consciência Negra
| | | | Poder e Igualdade
| | | Semana de Inclusão
| | | | Curso de Libras
| | | Cursos Livres
| | | | Algum Curso Livre

OBS: Alguns itens incluídos nas temáticas servem apenas para exemplificar o

processo de hierarquização sugerido para a plataforma visando um modelo de

construção futura, não necessariamente significa que estão sendo ofertados no

campus.
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6.3. Apêndice C - Relatório das Necessidades Formativas

O formulário de pesquisa aplicado pela Comissão de Planejamento das

Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPE), no período de 23 a

28 de setembro, ao(à)s docentes, Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) e

profissionais terceirizados, teve como principal objetivo identificar e delinear as

necessidades formativas de cada categoria e construir uma proposta de formação

que atenda aos reais anseios de todo(a)s, bem como relacionar formadore(a)s para

atender ás referidas demandas de formação no campus.

Conforme informações do Gabinete, temos 31 TAEs, 03 de licença; 64

docentes, 04 de licença; sendo assim, um total previsto para responder ao

questionário de 88 servidore(a)s, obtive 80 respostas,90,9%.

Os resultados apresentados, conforme o formulário de pesquisa da AENPE

(2020) foram:

1.Disposição de recursos tecnológicos para o trabalho remoto

2. Situação dos recursos tecnológicos
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3. Condições do ambiente doméstico para o trabalho remoto

4.Aspectos desfavoráveis ao trabalho remoto no ambiente domiciliar

54% apontam para a dificuldade de conciliar as atividades de trabalho com as

atividades domésticas.

5.Conhecimentos para a realização do trabalho remoto
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6.Necessidades formativas pontuadas pelos/as pesquisados/as

Quadro 1:Necessidades formativas

NECESSIDADES FORMATIVAS QUANT. %

Utilização do computador 6 7,4

Navegação na internet 6 7,4

Aplicativos de escritório (Editor de texto, de apresentação, de

planilha)

15 18,5

Mídiassociais (whatsap, facebook, instagran, twitter, youtube, etc.) 15 18,5

Plataformas de gestão acadêmica (SUAP, SEI) 23 28,4

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (moodle, googleclasroom,

teams, canvas, etc.)

55 67,9

Softwares de Edição Multimídia (Vídeo, Áudio, Imagem) 50 61,7

Softwares Livres e Recursos Educacionais Abertos 47 58,0

Inclusão e acessibilidade digital 46 56,8

Tecnologias digitais assistivas 56 69,1

Planejamento, mediação e avaliação de aulas remotas 39 48,1

Metodologias ativas e colaborativas no ensino remoto 42 51,9

Produção de mídias e tecnologias educacionais (vídeos, áudios,

blogs, foto, jogos, atividades, etc.)

49 60,5

Direitos de autoria, de privacidade e de proteção dos dados em

ambientes digitais

55 67,9

Outros cursos e sugestões:
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-Capacitação para administração do tempo. Capacitação para equacionar a

dualidade trabalho remoto x atividades domésticas/familiares;

-Edição de vídeos e equipamento correto para momento assíncrono, e plataforma

satisfatória para momentos síncronos.

7.Cursos realizados pelo(a)s profissionais durante o período de suspensão das
aulas

Conforme os dados, 51,9% do(a)s pesquisado(a)s, afirmaram ter participado de

algum curso durante esse período e listaram as atividades formativas realizadas:

1.Educação Inclusiva e os Desafios do Ensino Remoto;

2.Fundamentos Básicos da Educação a Distância - IFBA/UAB;

3.Curso Prático de Mídias Digitais - UFRB;

4.Matemática COmVIDa - UESC;

5.Importância da Educação Estatística na Compreensão da Pandemia da Covid-19 -

SBEM-BA;

6.Rodas de Conversa: Educação Inclusiva - IFBA;

7.Microsoft Teams;

8.EaD (IFBA), Libras (IFBA), Técnicas de Gravação (IFBA Eunápolis);

9. Capacitação para uso do Moodle IFBA;

10. Oficina de técnicas para gravação e edição de vídeos para aulas remotas;

11. Capacitação de metodologias ativas;

12. Curso básico de libras;

13. Aperfeiçoamento em educação a distância 180h (UNIASSELVI);

14.Moodle – IFBA;

15.Ferramentas do Google para Ensino Remoto – IFPB;
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16. Moodle e Utilização dos recursos do Google, Stream Yard e OBS Studio (IFBA -

Eunápolis);

17.Code Week(CodeIoT) pela Escola Politécnica da USP; Cursos da EVG; Cursos

Promovidos pela PPGCTS da UFSCar;

18.4º Ciclo de Capacitação em Licitações e Contratos, da Secretaria Executiva do

MJSP (participação em algumas palestras);

19.Curso Conectando Saberes - IFBA campus Juazeiro;

20. Introdução ao Google Classroom;

21.Estatística/Avamec, Licitação/ENAP;

22.Edição de vídeo em smartfone;

23.Objetos de Aprendizagem e Interfaces Avaliativas no Moodle;

24.Microsoft Office 365 - Conhecendo o Teams, Segurança em Tecnologia da

Informação | Fundação Bradesco - escola virtual.

8. Identificação de formadore(a)s

Quadro 2: Formadore(a)s

PROFISSIONAIS CURSO/ÁREA

Carina Machado de Farias Gamificação no Ensino Remoto

Toni Alex Reis Borges

Yuri BastosWanderley

Demson  Souza

Washington Souza Pereira

Hélder Alves Oliveira

Moodle, SUAP, Softwares Livres e recursos

educacionais abertos.

Fabiana Chagas Oliveira de

França

Metodologias ativas e utilização de recursos

para sala de aula
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Yuri Bastos Wanderley

Apropriações tecnológicas no ensino e

aprendizagem;

Planejamento, mediação e avaliação na

educação online;

Produção de mídias e tecnologias

educacionais (vídeos, áudios, blogs, foto, jogos,

atividades, etc.);

Direitos de autoria, de privacidade e de

proteção dos dados em ambientes digitais.

Ciro Esteves Lima Sobral

Utilização do computador;

Navegação na internet;

Aplicativos de escritório, Canvas;

Edição de imagens com softwares livres

(GIMP e Inkscape).

Demson  Souza Ferramentas na nuvem da internet relacionadas com
ensino de matemática

Herculano Nunes Lourenço

Adeid Rodrigues Santos Silva

Não indicaram o curso/área que poderia

contribuir.

9. Organização da Formação

Em relação ao formato principal das ações formativas,53,1% do(a)s

pesquisado(a)s indicaram a necessidade de realização de Curso de formação

continuada e em serviço organizado em módulos e ofertado por meio do Moodle.

As metodologias indicadas para realização das atividades formativas puderam

ser compiladas da seguinte forma:

● Estudo e adoção de uma abordagem sociointeracionista de ensino e

aprendizagem aplicada à EAD (sugiro a perspectiva Vigotskiana);

● Estudo e adoção de metodologias construtivistas, colaborativas, dialógicas,

dialéticas, inter ou transdisciplinares, em que prevaleça: estratégias de

engajamento dos sujeitos da aprendizagem, proposição e resolução de
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problemas, projetos de trabalho e ou aprendizagem por projeto, estudo de

caso e outros métodos e técnicas que oportunizem a construção inter e intra

subjetiva dos conhecimentos propostos;

● Metodologias que considerem a aplicação prática dos saberes teóricos de

forma crítica, autoral, dialógica, contextualizada e colaborativa;

● Metodologias ativas.

Quanto á organização dos cursos, o quadro a seguir apresenta como resultados

Quadro 3: Organização dos cursos

Formato das
atividades
formativas

Periodicidade
dos encontros
síncronos

Turno para
realização dos
encontros

Dia para o
curso

Duração
máxima dos
encontros e
CH/semanal

Equilibradas entre

atividades

síncronas e

assíncronas

(70,4%);

Duas vezes por

semana (44,4%)

Tarde (42%). Terça-feira(59

,3%)

Quinta-feira(5

1,3%)

2 horas de

duração

(60,5%)

4 horas de

duração

(34,6%)

Vale ressaltar que as ações formativas serão realizadas com base nesse

diagnóstico, priorizando algumas áreas específicas.
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6.4. Apêndice D: Calendários AENPE nas formas Integrada, Subsequente e
Superior
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6.5 Apêndice E: Termo de Não Adesão às AENPE.

TERMO DE NÃO ADESÃO ÀS AENPE 2020 DO CAMPUS JACOBINA

O presente termo visa realizar registro da ciência dos pais/mães e ou responsáveis

de estudantes a respeito das atividades de ensino não presenciais emergenciais –

AENPE, que estão sendo desenvolvidas pelo campus Jacobina, no período de 19 de

outubro a 18 de dezembro de 2020.

A não adesão às AENPE pelos(as) estudantes, não implica a perda de vínculo do

estudante com a Instituição, e este documento terá validade apenas durante o

período das AENPE em 2020.

Eu,____________________________________________________________,

portador de CPF____________________________, ( )mãe, ( )pai, ( ) responsável

pelo(a) estudante______________________________________, portador(a) de

matrícula institucional suap ____________________________, do curso de ( )

MINERAÇÃO, ( ) INFORMÁTICA, ( ) ELETROMECÂNICA, confirmo que o(a)

estudante não fará adesão às Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais

do campus Jacobina, no período compreendido entre 19 de outubro a 18 de

dezembro de 2020, conforme calendário acadêmico e nestes termos apresento os

seguintes aspectos como justificativas:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Assinatura do(a) Pai/Mãe/Responsável

Jacobina, ____ de Novembro de 2020.
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6.6 Apêndice F: Termo de cancelamento da adesão às AENPE.

TERMO DE CANCELAMENTO DA ADESÃO ÀS AENPE 2020 DO CAMPUS
JACOBINA

(Para estudantes menores de idade)

O presente termo visa realizar registro do cancelamento por interesse dos/das
estudantes da participação das atividades de ensino não presenciais emergenciais –
AENPE, que estão sendo desenvolvidas pelo campus Jacobina, no período de 19 de
outubro a 18 de dezembro de 2020.

O cancelamento da adesão às AENPE pelos(as) estudantes, não implica a perda de
vínculo do estudante com a Instituição, e este documento terá validade apenas
durante o período das AENPE em 2020.

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 _________________________, estou ciente e de acordo
que o/a menor ________________________________________________(nome
do/a estudante), número de matrícula ________________, está solicitando
cancelamento da adesão nas AENPE pelos motivos apresentados durante o
preenchimento do formulário.

___________________________________________________

Assinatura do(a) Pai/Mãe/Responsável

Jacobina, ____ de ____________de 2020.
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