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1. O que são as AENPE? 

São as Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPE) que serão realizadas 

durante o período de suspensão das atividades presenciais, no âmbito do IFBA, 

enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus.  

A implementação das AENPE foi regulamentada por meio da Resolução CONSUP/IFBA 

nº 19, de 24 de agosto de 2020. Este documento estabelece suas normas acadêmicas 

emergenciais e provisórias, considerando a situação de excepcionalidade. 

As AENPE possuem caráter suplementar e não obrigatório e serão realizadas de forma 

remota, mediadas por ferramentas tecnológicas e digitais da informação e 

comunicação.  

  

2. O que é semestre/ano suplementar? O que o diferencia de semestre/ano letivo? 

Semestre/ano suplementar são períodos de estudos não presenciais concebidos pela 

instituição durante o tempo em que durar a pandemia. Têm como objetivo manter os 

vínculos pedagógicos e institucionais das/dos estudantes com o IFBA e reduzir os 

prejuízos decorrentes da pandemia da Covid-19 nos processos de ensino-

aprendizagem. 

Semestre/ano suplementar se diferencia de semestre/ano letivo, pois compreendem 

períodos de estudo planejados pelas instituições de ensino, tendo em vista a 

necessidade de sua adaptação ao atual contexto. Para tanto, estas instituições se 

respaldam na Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que flexibiliza as regras da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9394/1996. 

  

3. Ensino remoto e Educação a Distância (EaD) são diferentes? 

Sim. A EaD é definida pelo Decreto nº 9057/2017 do Governo Federal como sendo: “a 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 

ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento 

e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por 

estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos.” 

Já o Ensino Remoto ou Emergencial diz respeito a uma atividade esporádica que requer 

alguma forma de continuidade, a fim de minimizar prejuízos aos estudantes, buscando 

o fortalecimento do vínculo institucional entre os sujeitos. Embora utilize ferramentas 



 
 

 

da educação a distância, há diferenças consideráveis no que diz respeito aos processos 

metodológicos. 

  

4. O que são atividades síncronas e o que são atividades assíncronas? 

As atividades síncronas são aquelas que ocorrem com a presença de estudantes e 

docentes em plataforma virtual, em tempo real. 

As atividades assíncronas são aquelas em que as/os docentes preparam algum tipo de 

ação pedagógica e deixa disponível na plataforma virtual para que a/o estudante a 

acesse a qualquer tempo. 

  

5.  Durante a realização das AENPE, permanecerá obrigatório que a carga horária 

mínima do ensino médio seja cumprida em duzentos dias letivos, como estabelece 

a LDB 9394/1996? 

Não. A Lei nº 14.040/2020 flexibiliza essa obrigatoriedade durante o tempo que durar o 

estado de calamidade pública. 

  

6. Existirá período para matrícula nas AENPE? Como elas serão feitas? 

Todas e todos estudantes do IFBA campus Juazeiro já se encontram regularmente 

matriculados no ano letivo 2020. Haverá, entretanto, uma chamada pela Direção Geral, 

solicitando às/aos estudantes que informem a possível adesão às AENPE. 

  

7. É obrigatória a adesão de todas e todos estudantes da instituição? 

Não. A adesão às AENPE não é obrigatória. 

  

8. Tem previsão para início das AENPE? 

Sim. A data prevista para o início das AENPE é 13 de outubro de 2020. 

  

9. Quanto tempo durará as AENPE? 

O tempo previsto para o término das AENPE em 2020 será 18 de dezembro. Vale pontuar 

que outras informações acerca do período suplementar deverão ser apresentadas em 

2021 ou a qualquer momento. 



 
 

 

  

10. Como está organizado o calendário das AENPE? 

O Calendário Emergencial Suplementar 2020 prevê todas as atividades pedagógicas não 

presenciais promovidas pelo IFBA campus Juazeiro, com início em 13 de outubro. Nele 

constam dias de aula, carga horária das disciplinas, datas dos eventos acadêmicos, entre 

outras informações importantes. 

  

11. O horário de aulas não presenciais será igual ao das aulas presenciais? 

Não. Um novo horário de aulas será disponibilizado aos/às estudantes, informando 

quais disciplinas serão cursadas. As aulas síncronas ocorrerão em três dias da semana 

para a forma Integrada e em dois dias da semana para a forma Subsequente. Já as 

atividades assíncronas serão combinadas entre docentes e estudantes. 

  

12. Como as AENPE irão funcionar para os/as estudantes que foram selecionados 

em 2019 para iniciarem os estudos em 2020? 

As AENPE ocorrerão no formato virtual para todas e todos, por meio de plataformas 

digitais, sendo o Moodle a interface preferencial de estudo. 

  

13. Como a frequência dos estudantes que participarem das AENPE será 

contabilizada? 

Nas atividades síncronas será gerada uma lista de participantes no momento dos 

encontros e na forma assíncrona a frequência será contabilizada por meio dos registros 

de ingresso e realização de atividades dos/das estudantes no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), emitido pelo próprio sistema na forma de relatório. 

A frequência será lançada no SUAP para acompanhamento dos/das estudantes e seus 

responsáveis. 

  

14. A instituição disponibilizará livros didáticos para as/os estudantes? 

Será organizado um protocolo de segurança e um calendário específico para entrega de 

livros didáticos à todas e todos estudantes regularmente matriculados no campus 

Juazeiro.  

  



 
 

 

15. As/os estudantes poderão tirar dúvidas das aulas não presenciais com as/os 

professores? 

Sim. As aulas síncronas têm também esse caráter. Além desses momentos, as/os 

professores estarão disponíveis para ajudar nos estudos, combinando um horário para 

atendimento com cada uma/um ou com cada grupo. 

  

16. Como serão as avaliações? 

Pela Resolução CONSUP/IFBA nº 19/2020, as avaliações de aprendizagem devem ocorrer 

preferencialmente de forma assíncrona, ou seja, sem a necessidade de conexão em 

tempo real. Caso a/o docente opte por avaliações na forma síncrona (isto é, em tempo 

real de conexão), ela/ele também deverá prever substituição desta avaliação para 

atender às/aos estudantes que não puderem acessar a internet, inclusive com o direito 

de a/o estudante fazer a avaliação na forma assíncrona. 

  

17. As avaliações valerão nota? 

Sim, tendo em vista que cada componente curricular (disciplina) será concluído no 

período. 

  

18. Haverá períodos específicos para as avaliações? 

Não. Porém, haverá uma sugestão de períodos avaliativos, como de costume no 

calendário da modalidade presencial. Conforme a Resolução CONSUP/IFBA nº 19/2020, 

as avaliações de aprendizagem devem ser dosadas, diversificadas e distribuídas de 

modo a evitar a sobrecarga de trabalho, especialmente no contexto de ensino não 

presencial emergencial. É preciso considerar ainda o acolhimento, a adequação ao 

ambiente virtual, a avaliação diagnóstica, os aspectos formativos processuais e a 

necessidade de adaptações dos instrumentos de avaliação. 

  

19. Atividades, aulas online, aulas gravadas já poderiam ter sido implementadas. 

Por que a instituição não providenciou isso antes? 

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Portaria 617, de 03 de agosto de 2020, 

autorizou o ensino remoto para o nível médio técnico somente a partir dessa data. 

Desse modo, o Conselho Superior e a Reitoria do IFBA se reuniram, elaboraram e 



 
 

 

aprovaram a Resolução CONSUP/IFBA nº 19, de 24 de agosto de 2020, autorizando a 

realização das AENPE em todos os campi da nossa instituição.  

Compreendemos as necessidades de toda a nossa comunidade e nos preocupamos 

com todas e todos estudantes do IFBA campus Juazeiro. Porém, não há condições de 

finalizar o ano letivo em dois ou três meses. Esta é uma situação que afeta o IFBA e 

outras instituições de ensino no Brasil inteiro. 

  

20. Estamos iniciando o mês de outubro, faltam três meses para acabar o ano. Por 

que começar as AENPE agora? 

Nesse tempo de estudos que contempla um trimestre anual, intervenções pedagógicas 

importantes podem acontecer e promover o crescimento das/dos nossas/os 

estudantes. Vemos a necessidade de mantermos as atividades com a nossa 

comunidade. Vale ressaltar que serão atividades não obrigatórias e darão 

oportunidades à/ao estudante de ampliar seus conhecimentos e continuar ativa/o com 

seus estudos. 

  

21. Há estudantes dos cursos da forma subsequente que não concluíram as 

atividades do semestre 2019.2. Essas/esses devem concluir 2019.2 com as AENPE 

ou devem aguardar o retorno presencial? 

O Departamento de Ensino irá contactar as/os estudantes com pendências para 

combinar como será a conclusão do período 2019.2. Independente dessa situação, 

qualquer estudante, com pendências ou não, poderá realizar as AENPE. 

  

22. Aulas online poderiam ajudar as/os estudantes, adiantando-os para a 

conclusão do ensino médio, principalmente as/os estudantes do 3º ano do 

integrado, que já estão na faixa dos 18 anos e precisam trabalhar para ajudar à 

família. O que a instituição pensa em relação ao assunto? 

A instituição também concorda com a afirmação e tem buscado, nos limites das leis 

vigentes, promover alternativas de auxílio a essas/esses estudantes. Diversas atividades 

foram promovidas, com vistas a dinamizar conhecimentos, desde que a pandemia 

começou. É importante considerar o contexto inédito pelo qual estamos passando, o 

que tem feito a humanidade repensar diversas posturas, sobretudo no âmbito 

educacional. 

  



 
 

 

23. As/os estudantes do 3º ano do integrado terão uma atenção específica nas 

AENPE, tendo em vista que são concluintes do IFBA e estão próximos de fazer a 

prova do ENEM e de outros exames para admissão no ensino superior? 

Os componentes curriculares ofertados de forma remota para o 3º ano foram 

selecionados visando fortalecê-los nos exames de ingresso para o ensino superior. 

Entretanto, dado o caráter experimental das AENPE e o contexto em que elas se 

inserem, ainda discutimos essa atenção específica, levando-se em consideração o 

cenário de todos os alunos brasileiros concluintes na escola pública.  

  

24. As/Os estudantes do 3º ano serão prejudicados caso sejam aprovados para 

ingressar em uma instituição de ensino superior e não tenham concluído o IFBA? 

Não faz parte da missão da nossa instituição promover quaisquer tipos de danos às/aos 

nossas/os estudantes. Neste momento o mais importante é a proteção à saúde; à vida. 

O país inteiro vive a mesma situação, fazendo com que escolas e universidades 

enfrentem dificuldades semelhantes. O futuro está incerto e todos estamos impactados 

com o cenário inseguro em que vivemos. A pandemia ainda existe e enquanto esta 

situação permanecer, não teremos condições de retornar às mesmas atividades de 

antes.  

  

25. Por que utilizar o Moodle como plataforma preferencial das AENPE? 

Na verdade, são muitas as possibilidades de interfaces, entretanto, a Instituição, 

buscando otimizar um padrão, organizou o Moodle e possibilitou a sua socialização. 

Além disso, todo sistema que entra na Instituição vai requerer um suporte, ainda que 

seja Microsoft ou Google. O Moodle é um sistema gratuito, de código aberto, e assim o 

IFBA tem controle sobre o seu código fonte, podendo personalizar como lhe parecer 

melhor. 

  

26. É possível utilizar, além do Moodle, outras ferramentas educacionais digitais, 

de forma complementar. Isso não causará confusão entre as/os estudantes? 

A escolha de uma plataforma como sendo a oficial se deu justamente para evitar esse 

tipo de conflito, uma vez que haveria excesso de alternativas. A padronização tem sido 

um caminho bastante regular em todas as instituições de ensino. 

  

27. Quando professores e estudantes receberão o treinamento do Moodle? 



 
 

 

O treinamento para professores já está em andamento e deve ser concluído nos 

próximos dias. Já o treinamento das/dos estudantes acontecerá na semana que 

antecede as AENPE. 

  

28. Será possível acompanhar as aulas pelo celular? 

Sim. O Moodle também está adaptado para o formato mobile. 

  

29. Havendo situações em que aulas sejam interrompidas por algum problema 

técnico (falhas na internet ou em equipamentos), como a instituição procederá? 

A/o estudante poderá ter acesso às aulas síncronas depois, já que elas serão gravadas 

e disponibilizadas no AVA. 

  

30. Quando será publicado o resultado da pesquisa feita com as/os estudantes do 

campus Juazeiro sobre suas condições de acesso à internet e os recursos de que 

dispõem para realizar as AENPE? 

Esse resultado já foi publicado no site do IFBA campus Juazeiro 

(https://portal.ifba.edu.br/juazeiro/noticias/2020/setembro/resultado-da-pesquisa-de-

diagnostico-sobre-aprendizagem-online-em-tempos-de-pandemia-covid-19). 

  

31. Há estudantes que não possuem serviço de internet em casa ou, se possuem, 

não é de boa qualidade. Há aquelas/aqueles que também não possuem 

equipamentos como notebook, tablet ou celular. Como a instituição poderá ajudá-

las/los a acompanhar as AENPE? 

A Instituição aprovou a Resolução CONSUP/IFBA nº 23, de 17 de setembro de 2020, que 

regulamenta a Concessão do Auxílio de Inclusão Digital Emergencial destinado às/aos 

estudantes do IFBA. Para tanto, será lançado um edital, no mês de outubro, sendo que 

o recebimento do auxílio se dará no início do mês de novembro.  

 

32. O que acontece se a/o estudante não participar das AENPE? 

As/os estudantes que não conseguirem dar continuidade aos seus estudos nesse 

formato podem desistir a qualquer momento, de modo que não constará em seu 

histórico escolar nenhuma reprovação relacionada a tais atividades, tampouco prejuízos 

das normas acadêmicas. 

https://portal.ifba.edu.br/juazeiro/noticias/2020/setembro/resultado-da-pesquisa-de-diagnostico-sobre-aprendizagem-online-em-tempos-de-pandemia-covid-19
https://portal.ifba.edu.br/juazeiro/noticias/2020/setembro/resultado-da-pesquisa-de-diagnostico-sobre-aprendizagem-online-em-tempos-de-pandemia-covid-19


 
 

 

  

33. Quem não puder cursar as disciplinas ofertadas nas AENPE, poderá aguardar a 

forma presencial? 

Sim. Atesta-se que essa/esse estudante, caso faça tal escolha, não terá qualquer tipo de 

prejuízo. 

  

34. Os componentes curriculares (disciplinas) terão sua carga horária computada 

e serão concluídos para o semestre/ano em que forem ofertados? 

Sim. Conforme a Resolução CONSUP/IFBA nº 19/2020, a carga horária referente às 

AENPE será contabilizada de forma integral para todos as/os docentes responsáveis por 

elas. Cumpre evidenciar que uma vez cumprida a carga horária da disciplina, é possível 

que no futuro ela volte a ser ofertada. 

  

35. Já que o regime do integrado é seriado anual, como será feita a progressão dos 

aprovados do integrado nas AENPE? 

A progressão da/do estudante se dará por disciplina concluída nas AENPE. Conforme 

Resolução CONSUP/IFBA nº 19/2020, as/os estudantes que obtiverem aprovação dos 

componentes curriculares regulares ofertados na forma de AENPE, poderão computar 

a carga horária cursada para fins de integralização do curso. 

  

36. Qual o modelo de plano de ensino a ser adotado por todas e todos os 

professores para as AENPE? 

O modelo seguirá as diretrizes da Resolução CONSUP/IFBA nº 19/2020, já apresentado 

pelo DEPEN. 

  

37. Qual o período de recesso de final de ano e férias docentes? 

As férias docentes seguem a programação inicial (primeiro período gozado em junho de 

2020 e segundo período a partir de 28 de dezembro de 2020), atendendo à legislação 

vigente. 

  

38. O Núcleo Interdisciplinar de Apoio ao Ensino Aprendizagem (NIAP) orientará 

as/os docentes no planejamento das AENPE? 



 
 

 

Sim. O/a docente deve elaborar o seu planejamento e apresentar ao NIAP até o dia 06 

de outubro de 2020, para ser acompanhado/ajustado. 

  

39. O NIAP orientará as/os estudantes antes e durante as AENPE, ajudando-as/os 

a realizar suas atividades acadêmicas com autonomia, organização, proatividade 

e disciplina? 

Sim. O NIAP acompanhará as/os estudantes nesse processo juntamente com as/os 

docentes, em um trabalho colaborativo. As/os estudantes também contarão com os 

atendimentos de docentes em horários previamente combinados. 

  

40. Qual a orientação do NIAP sobre atividades interdisciplinares? 

Cada docente pode preparar seu plano de ensino de forma interdisciplinar, com 

uma/um ou mais colegas, buscando o NIAP sempre que sentir necessidade de apoio 

nesta preparação. 

  

41. Qual o procedimento para agendamento de tradutor/intérprete de Libras para 

as AENPE? 

 

Atualmente o campus Juazeiro dispões de apenas um profissional tradutor e intérprete 

de Libras. Estamos buscando parcerias com outros campi e com a Reitoria para 

atendermos às demandas que estão surgindo. Dessa forma, as AENPEs e o 

acompanhamento do aluno surdo durante esse período serão priorizadas.  

 

Os materiais didático-pedagógicos utilizados tanto nas AENPEs, quanto em outras 

atividades acadêmicas devem ser enviados para o profissional tradutor e intérprete de 

Libras, com cópia para o NIAP, com antecedência de uma semana na perspectiva de que 

a tradução/interpretação a ser realizada tenha o máximo de qualidade.  

 

Solicitações de atividades de tradução e interpretação em eventos e outras 

programações deverão ser feitas com antecedência de duas semanas para que haja 

tempo hábil para análise de possibilidades, agendamentos e alinhamento com 

intérpretes de apoio de outros Campi.  

 

Juazeiro, outubro de 2020. 

Comissão instituída pela Portaria nº 45 de 27 de agosto de 2020. 


