
 

ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 
DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS PARA O ANO LETIVO DE 2021 

 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

Considerando a publicação da Resolução do CONSUP/IFBA nº 30, de          
23 de dezembro de 2020, que altera as normas acadêmicas emergenciais e            
provisórias para as Atividades de Ensino Não Presencial, de caráter optativo,           
durante o período de suspensão das atividades presenciais, no âmbito do           
IFBA, enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus (Covid 19),            
apresentamos algumas diretrizes e sugestões para a o desenvolvimento das          
atividades didático-pedagógicas e consequente operacionalização do      
Calendário Acadêmico do ano letivo de 2021. 
 
 
2. ORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO ACADÊMICO 2021 
 

Para os cursos semestrais (Técnico forma Subsequente, Técnico Forma         
Integrada modalidade EJA e Superiores), o calendário acadêmico manterá a          
estrutura semestral, com a oferta dos componentes previstos nas matrizes          
curriculares de cada curso, de acordo com os respectivos Projetos          
Pedagógicos, conforme períodos abaixo descritos:  

 
Semestre 2021.1 - 22/02 a 10/07/2021 
Semestre 2021.2 - 09/08 a 11/12/2021 
 
Ressaltamos que o Calendário Acadêmico 2021, onde consta a         

definição dos períodos de realização dos semestres, foi uma decisão          
colegiada, construído a partir da proposta da Comissão de Calendário 2021 e            
submetido ao Conselho de Campus em reunião realizada no dia 17 de            
dezembro de 2020. Recomendamos aos/às docentes que confiram o         
Calendário Acadêmico 2021 que já está disponível em        
https://portal.ifba.edu.br/salvador/comunicacao/noticias/2020/conselho-do-camp
us-aprova-calendario-2021-e-agenda-proximas-reunioes  

 
Para os cursos anuais (Técnico Forma Integrada), o calendário         

acadêmico será estruturado em duas etapas, com oferta semestral, a saber: 
 
Etapa 1 - De 22/02 a 10/07/2021, com oferta de componentes           

curriculares, em formato remoto, a princípio, até que sejam retomadas as aulas            
presenciais.  

Etapa 2 - De 09/08 a 11/12/2021, com oferta de componentes           
curriculares, em formato remoto, híbrido ou totalmente presencial. 

 
Os Cursos Técnicos (Forma Integrada) anuais continuam com a oferta          

da matriz curricular constante nos seus respectivos Projetos Pedagógicos. Em          
caráter excepcional, terão oferta semestral, organizados em etapas. A oferta          
em etapas não implica em alterações na estrutura dos cursos e segue as             

https://portal.ifba.edu.br/salvador/comunicacao/noticias/2020/conselho-do-campus-aprova-calendario-2021-e-agenda-proximas-reunioes
https://portal.ifba.edu.br/salvador/comunicacao/noticias/2020/conselho-do-campus-aprova-calendario-2021-e-agenda-proximas-reunioes


 

Normas Acadêmicas em vigor, com algumas flexibilizações decorrentes da         
legislação vigente nesse contexto de pandemia. Portanto, no caso desses          
cursos, as etapas não têm caráter de terminalidade e representam uma           
adaptação na estrutura de oferta.  

Para progressão de série, o(a) estudante deve cumprir com êxito os           
componentes curriculares das duas etapas. Caso o(a) estudante seja         
reprovado em um determinado quantitativo de componentes, tanto na Etapa 1           
quanto na Etapa 2, terá possibilidade de ser avaliado(a) pelo Conselho de            
Classe Final, ao término das duas etapas, considerando as excepcionalidades          
descritas no item  5.6. 
 
 
3. DA OFERTA DE COMPONENTES CURRICULARES 
 

As atividades acadêmicas para o ano letivo de 2021 serão          
exclusivamente desenvolvidas por meio da oferta de componentes curriculares,         
de acordo com os Projetos Pedagógicos dos Cursos, considerando que o           
planejamento já prevê o cenário pandêmico e pós-pandêmico e o retorno           
paulatino das atividades presenciais. 
 
 
4. DA GESTÃO DA CARGA HORÁRIA PARA OS CURSOS ANUAIS -           
TÉCNICOS FORMA INTEGRADA 
 

A organização da oferta dos componentes curriculares para os Cursos          
Técnicos (Forma Integrada) anuais partiu da discussão interna entre a Diretoria           
de Ensino, Diretorias Adjuntas, Departamentos Acadêmicos e Coordenações        
de Cursos. De início, foi consenso o entendimento de que a oferta simultânea             
de todos os componentes curriculares poderia gerar muita dificuldade para a           
comunidade estudantil, principalmente no que se refere às especificidades do          
ensino remoto e à capacidade de gestão da aprendizagem que demanda a            
efetiva participação em um curso mediado por ferramentas tecnológicas. 

Após a construção e realização de estudo de algumas propostas e           
simulações de distribuição de carga horária, deliberou-se pela oferta em duas           
etapas, com a constatação de que seria a melhor alternativa para a gestão da              
carga horária docente e das atividades a serem realizadas pelos discentes. 

Dessa forma, as duas etapas do ano letivo de 2021 dos Cursos            
Técnicos Forma Integrada anuais estão assim estruturadas: 
 
Etapas Período  Critérios de Organização da Oferta  

 
 
 
 
 

Etapa 1 
 

 
 
 
 

22/02 a 
10/07/2021 

Oferta de componentes curriculares de carga horária       
de até 75 horas. 
Oferta de componentes curriculares teóricos ou      
teórico-práticos que podem ser adaptados para o       
formato remoto. 
Obs.:  
1. Componentes curriculares acima de 75 horas terão a         
carga horária distribuída nas duas etapas. 



 

 
Os componentes curriculares com carga horária de até 75 horas serão           

desenvolvidos em apenas uma etapa, salvo algumas exceções que foram          
acatadas, mediante análise conjunta da Coordenação de Curso e o respectivo           
Departamento Acadêmico. Os componentes curriculares com carga horária        
anual superior a 75 horas terão a carga horária trabalhada ao longo das duas              
etapas, com a mesma carga horária semanal executada no presencial. Para           
esses casos, o componente só será concluído ao final da Etapa 2. 

Cada Coordenação de Curso, em conjunto com os Departamentos         
Acadêmicos, definiu o conjunto de componentes curriculares de cada série e           
turma, em cada etapa, de modo a viabilizar a gestão da carga horária junto              
aos/às docentes. 

Os componentes curriculares trabalhados nas etapas 1 e/ou 2 terão a           
carga horária semanal proporcionalmente ajustada, a fim de que possam          
cumprir os objetivos de aprendizagem previstos para uma sistemática anual.          
Na distribuição de carga horária, são consideradas atividades síncronas e          
assíncronas, com a devida proporcionalidade, conforme descrito no item 6.2. 

Em observância ao Art. 11, §2º da Resolução nº. 30: A carga horária             
diária máxima para as AENPE na forma síncrona não deve ultrapassar 4 horas             
(~5 horas-aula). Portanto, os horários das aulas de cada turma seguem essa            
normativa e não podem ser alterados, sem a anuência das Coordenações de            
Curso e da Diretoria de Ensino. 
 
 
5. DAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
 

O processo de ensino-aprendizagem seguirá as orientações do Parecer         
do Conselho Nacional de Educação (CNE) nº 5/2020, que estabelece          
alternativas para a substituição das atividades presenciais por outras não          
presenciais, dentre elas:  
 

i) Realização de atividades on-line síncronas (aquelas em que         
é necessária a participação do(a) estudante e do(a) docente         
no mesmo instante e no mesmo ambiente virtual de acordo          
com a disponibilidade tecnológica;  

2. Algumas exceções foram acatadas, mediante      
análise conjunta da Coordenação de Curso e o        
respectivo Departamento Acadêmico.  

 
 
 
 
 

Etapa 2 

 
 
 
 

09/08 a 
11/12/2021 

Oferta de componentes curriculares de carga horária 
de até 75 horas. 
Oferta de componentes curriculares teóricos, 
teórico-práticos ou práticos, com a possibilidade de 
adaptação ao formato remoto ou retorno do presencial. 
Obs.:  
1. Componentes curriculares acima de 75 horas terão a         
carga horária distribuída nas duas etapas. 
2. Algumas exceções foram acatadas, mediante      
análise conjunta da Coordenação de Curso e o        
respectivo Departamento Acadêmico.  



 

 
ii) Oferta de atividades assíncronas (aquelas consideradas       
desconectadas do momento real e/ ou atual) de acordo com a           
disponibilidade tecnológica. Recomenda-se que estas     
atividades tenham prioridade, em relação às atividades       
síncronas; 

 
iii) Distribuição de vídeos educativos, de curta duração, por         
meio de plataformas digitais, mas sem a necessidade de         
conexão simultânea, seguidos de atividades a serem       
realizadas com a orientação do(a) docente. Deve-se atentar        
para as questões de direitos autorais na exibição de vídeos          
em instituições públicas;  

 
iv) Realização de atividades acadêmicas com a orientação        
do(a) docente, a exemplo de estudos dirigidos, pesquisas,        
entrevistas, experiências, vivências, simulações, mapas     
conceituais, resumos, fichamentos, produção textual,     
seminários on-line e outras;  

 
v) Elaboração de pesquisas com o objetivo de proporcionar a          
prática do método científico, a partir do estudo de         
determinado tema, com levantamento de objetivos, hipóteses,       
justificativas, discussão teórica, metodologias, conclusão e      
referências bibliográficas;  

 
vi) Realização de debates em grupo em fóruns, quizzes (jogos          
mentais), enquetes, questionários e avaliações on-line;  

 
vii) Criação de materiais relacionados aos conteúdos       
estudados: cartilhas, blogs, páginas em redes sociais,       
materiais instrucionais, mapas mentais, vídeos, protótipos,      
dentre outros;  

 
viii) Utilização de objetos de aprendizagem reunidos nos        
repertórios de conteúdos públicos da internet, tais como a         
Rede Interativa Virtual de Educação (Rived), do Ministério        
Público de Educação, que dispõe de conteúdos interativos em         
todas as áreas do Ensino Médio, que podem colaborar com          
os cursos Integrado EJA e Subsequente, uma vez que têm          
componentes curriculares da educação básica;  

 
ix) Utilização de mídias sociais de longo alcance (WhatsApp,         
Facebook, Instagram, Skype etc.) para estimular e orientar os         
estudos, desde que observadas as idades mínimas para o         
uso de cada uma dessas redes sociais;  

 
x) Substituição de atividades presenciais relacionadas à       
avaliação, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e aulas de          
laboratório, por atividades não presenciais, considerando o       



 

modelo de mediação de tecnologias digitais de informação e         
comunicação adequado à infraestrutura e interação      
necessárias. (BRASIL, 2020, p. 2) 

 
 
6. DAS ATIVIDADES SÍNCRONAS E ASSÍNCRONAS 
 

No planejamento didático-pedagógico devem estar previstas atividades       
não presenciais síncronas e assíncronas, que incluem os horários oficiais de           
aula constantes no horário da turma e o horário de atendimento ao(à)            
estudante por parte do(a) docente. 

A comunicação docente - discentes deverá ser realizada por meio da           
forma síncrona e assíncrona, que são formas amplamente utilizadas na          
educação a distância. De acordo com Dotta e Oliveira (2014, p. 19), 1 
 

As ferramentas (softwares ou aplicativos) que exigem a        
participação simultânea de estudantes e professores      
em eventos marcados, com horários específicos (any       
place/real time), são classificadas como síncronas. As       
que independem de tempo e lugar (any place/any time)         
são classificadas como assíncronas.  

 
A definição das autoras esclarece possíveis dúvidas conceituais sobre a          

distinção entre as comunicações síncronas e assíncronas mediadas pelas         
tecnologias de informação e comunicação. O art. 3º da Resolução n. 30 de             
2020 do CONSUP prevê que as AENPE: 

[...] ocorram nas formas síncronas e assíncronas, e que         
poderão ser mediadas por ferramentas tecnológicas e       
digitais de informação e comunicação, que consideram       
o distanciamento geográfico entre docentes e discentes       
de forma temporária, por acesso remoto, fora dos        
espaços físicos do IFBA para o desenvolvimento das        
atividades acadêmicas, possibilitando a interação     
discente-docente-conhecimento. 

 
Em resumo, as atividades síncronas são aquelas que ocorrem com a           

participação simultânea de estudantes e docentes, no mesmo tempo e no           
mesmo ambiente virtual a partir da interação mediada por tecnologias de           
informação e comunicação que acontece em tempo real. Para tanto, é           
necessário que ambos(as) estejam conectados(as) no mesmo horário,        
conforme planejado no horário do componente curricular. Já as atividades          
assíncronas não demandam conexão simultânea em tempo real entre         
estudantes e docentes e podem acontecer ao longo do desenvolvimento do           
componente curricular. 
 
 

1 DOTTA, Sílvia; OLIVEIRA, Camila. Encurtando distâncias. In. DOTTA, Sílvia (Org.). Aulas Virtuais 
Síncronas: Condução de webconferência multimodal e multimídia em Educação a Distância. São Paulo, 
Editora UFABC, 2014.  
 



 

6.1. Exemplos de Ferramentas para Atividades Síncronas 
 
Webconferência, Chat, Webnário 
 
 
6.2. Exemplos de Ferramentas para Atividades Assíncronas 
 
Fórum de discussão, correio eletrônico (e-mail), blog, wiki, videoaulas, redes          
sociais. 
 
6.3. Cômputo de Carga Horária de Atividades  
 
O(a) docente deve registrar, no SUAP, o conteúdo das atividades síncronas e            
assíncronas, em conformidade com o Plano de Ensino.  
 
 
6.4. Carga Horária de Aulas Síncronas e Assíncronas 
 
 

 
 

* Oferta quinzenal 
 

Tabela 1. Distribuição Semanal da Carga Horária (Síncrona/Assíncrona) para         
os Cursos  Técnicos Integrados Anuais trabalhados em uma etapa 

Carga Horária dos 
Componentes Curriculares 

(Hora/Hora Aula) 
Síncrono Semanal Assíncrono Semanal 

30/36 1 1 

45/54 2 1 

60/72 2 2 

Tabela 2. Distribuição Semanal da Carga Horária (Síncrona/Assíncrona) para         
os Cursos  Técnicos Integrados Anuais trabalhados em duas etapas 

Carga Horária dos 
Componentes Curriculares 

(Hora/Hora Aula) 
Síncrono Semanal Assíncrono Semanal 

60/72 1 1 

75/90 2 1* 

90/108 2 1 

120/144 2 2 



 

 
 

 
6.5. Carga Horária de Atendimento Síncrono ao(à) Estudante 
 
O(a) docente deve disponibilizar horário de atendimento síncrono ao(à)         
estudante e publicar no SUAP, conforme descrito na Resolução nº 17. 
 
 
7. PLATAFORMAS DIGITAIS E AMBIENTES VIRTUAIS DE       
APRENDIZAGEM 
 
Plataformas Digitais: 
RNP, Google Meet, Microsoft Teams 
 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem: 
AVA Moodle Campus Salvador (eadsalvador.ifba.edu.br), Google Classroom,       
Microsoft Teams 
 
Mais informações:  
https://portal.ifba.edu.br/salvador/ensino/aenpe/apresentacao 
 
 
OBS.: Sugerimos a consulta ao material disponibilizado pela Universidade         
Federal de Minas Gerais (UFMG), que contém a descrição das plataformas           
acima mencionadas, orientações e dicas sobre como usá-las. O material pode           
ser obtido na página https://www.medicina.ufmg.br/avas21/.  
 
 
8. DA SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO 
 

Tabela 3. Distribuição Semanal da Carga Horária (Síncrona/Assíncrona) para         
os Cursos   Semestrais (Integrado EJA, Subsequente e Superior) 

Carga Horária dos Componentes 
Curriculares (Hora/Hora Aula) Síncrono Semanal Assíncrono Semanal 

8/10 1 1 

30/36 1 1 

45/54 2 1 

60/72 2 2 

75/90 3 2 

90/108 3 3 

120/144 4 4 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/ensino/aenpe/apresentacao
https://www.medicina.ufmg.br/avas21/


 

Em atenção aos princípios norteadores das Atividades de Ensino Não          
Presenciais Emergenciais, que objetivam assegurar o desenvolvimento das        
atividades acadêmicas associado à excepcionalidade e temporalidade do        
contexto da pandemia, com base na Resolução CONSUP nº 30, a realização            
de atividades avaliativas nas AENPE precisa ser dosada, diversificada e          
distribuída de modo a evitar a saturação pedagógica, o abandono e a evasão, e              
devem:  

I - Considerar, na retomada das atividades, o        
acolhimento, adequação ao ambiente virtual e      
avaliação diagnóstica inicial, sem atribuição de notas;  
II - Contemplar os aspectos formativos processuais; e  
III - Considerar a necessidade de adaptações dos        
instrumentos de avaliação.  

A avaliação da aprendizagem dos(as) discentes nas AENPE será feita,          
preferencialmente, de forma assíncrona, e resultará do aproveitamento nas         
atividades remotas, a ser conferida pelo/a docente responsável, observado os          
Planos de Ensino. 

As avaliações das aprendizagens deverão ser contínuas, com        
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, considerando-se,        
assim, o seu caráter formativo e pedagógico.  

Os processos avaliativos devem estar em conformidade com as         
prerrogativas constantes nas Organização Didática do Ensino Técnico e         
Normas Acadêmicas do Ensino Superior. 

Os processos e instrumentos de avaliação devem ser diversificados em           
quantidade e metodologias e considerar a organização curricular das AENPE, a           
fim de promover a permanência e o êxito das/os estudantes.  

As atividades síncronas podem ser realizadas, devendo ser prevista a          
possibilidade de ocorrência de instabilidades e indisponibilidade de acesso à          
internet para todos(as) os(as) participantes, em ocorrendo, recomenda-se a         
remarcação das atividades síncronas ou substituição por atividades        
assíncronas.  

As/os estudantes que não alcançarem aprovação dos componentes        
curriculares ofertados na forma de AENPE, de caráter não obrigatório, não           
terão registradas a reprovação em histórico escolar/acadêmico.  

 
 
8.1. Da Sistemática de Avaliação para os Cursos Técnicos 
 

Para a sistemática de avaliação dos cursos técnicos, seguimos o          
disposto nas Normas Acadêmicas em vigor, com algumas adaptações em          
decorrência das especificidades do ensino remoto. 

Para os cursos técnicos semestrais, permanece o mínimo de três          
instrumentos de avaliação, conforme disposto na Organização Didática, com         
garantia de recuperação processual da aprendizagem e realização de pelo          
menos um conselho de classe diagnóstico em cada etapa e conselho de classe             
final após a finalização das atividades. 

Para os cursos técnicos anuais, em se tratando dos componentes          
curriculares cumpridos integralmente em uma etapa, deverão ser realizadas         
três avaliações ao longo da etapa, que correspondem respectivamente a três           



 

unidades didáticas. Cada avaliação será registrada como nota de uma unidade           
didática no SUAP, com recuperação processual para cada unidade didática 

No caso dos componentes curriculares que serão desenvolvidos nas         
duas etapas, deverão ser realizadas três avaliações em cada etapa, a serem            
distribuídas de forma equânime nas três unidades didáticas. Dessa forma,          
serão realizadas duas avaliações para cada unidade didática.  

Em suma, ilustramos no quadro a seguir a sistemática de avaliação: 
 
 

 
Deverá constar no SUAP o instrumento de avaliação correspondente a          

cada unidade didática e a respectiva recuperação processual da         
aprendizagem. 

Será realizado um conselho de classe diagnóstico em cada etapa. O           
conselho de classe final será realizado somente após a finalização das           
atividades das Etapas 1 e 2. 
 
 
8.2. Da Sistemática de Avaliação para os Cursos de Graduação 
 

Em conformidade com o Art. 115, §2º das Normas Acadêmicas do           
Ensino Superior (Resolução CONSEPE/IFBA nº 23, de 23 de maio de 2019, o             
desempenho do estudante em cada semestre será registrado através de nota,           
compreendida entre 0,0 (zero) a 10,0 (dez), e resultante de pelo menos duas             
avaliações.  
 
 
 

COMPONENTES TRABALHADOS EM UMA ETAPA 
(3 unidades e 1 avaliação por unidade) 

Etapa 1 ou 2 Avaliação 1 Unidade I 

Avaliação 2 Unidade II 

Avaliação 3 Unidade III 

COMPONENTES TRABALHADOS EM DUAS ETAPAS 
(3 unidades e 2 avaliações por unidade) 

 
Etapa 1 

Avaliação 1 I Unidade - Nota 1 

Avaliação 2 

Avaliação 1 II Unidade - Nota 2 

 
Etapa 2 

Avaliação 2 

Avaliação 1  
III Unidade - Nota 3 

Avaliação 2 



 

 
8.3. Cronograma de Registro de Resultados no SUAP - Cursos Técnicos           
Anuais 
 
 

 
 
8.4. Cronograma de Registro de Resultados no SUAP - Cursos Técnicos           
Semestrais 
 
 

COMPONENTES TRABALHADOS EM UMA ETAPA 

ETAPA UNIDADE DIDÁTICA PRAZO PARA 
LANÇAMENTO DE 
NOTAS NO SUAP 

 
Etapa 1 

Unidade I 10/04/2021 

Unidade II 29/05/2021 

Unidade III 09/07/2021 

 

 
Etapa 2 

Unidade I 25/09/2021 

Unidade II 06/11/2021 

Unidade III 11/12/2021 

 

COMPONENTES TRABALHADOS EM DUAS ETAPAS 

ETAPA UNIDADE DIDÁTICA PRAZO  PARA 
LANÇAMENTO DE 
NOTAS NO SUAP 

 
Etapas 1 e 2 

Unidade I 29/05/2021 

Unidade II 25/09/2021 

Unidade III 11/12/2021 

COMPONENTES TRABALHADOS EM CADA SEMESTRE 

ETAPA INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

PRAZO  PARA 
LANÇAMENTO DE 
NOTAS NO SUAP 

 Nota 1 
10/04/2021 



 

 
 
8.5. Cronograma de Registro de Resultados no SUAP - Cursos de           
Graduação 
 

 
 
8.6. Conselhos de Classe Diagnósticos - Cursos Técnicos 
 

Para os cursos técnicos da forma integrada anuais, os conselhos de           
classe diagnósticos serão realizados ao longo das etapas 1 e 2, conforme            
calendário a seguir: 
 

 
O conselho de classe diagnóstico da Etapa 1 será realizado de forma            

remota, por meio de webconferência via plataforma RNP. O conselho de classe            

Etapa 1 - 2021.1 Nota 2 
29/05/2021 

Nota 3 
06/07/2021 

 

 
Etapa 2 - 2021.2 

Nota 1 
25/09/2021 

Nota 2 
06/11/2021 

Nota 3 
11/12/2021 

COMPONENTES TRABALHADOS EM CADA SEMESTRE 

ETAPA PRAZO  PARA LANÇAMENTO DE NOTAS NO 
SUAP 

Etapa 1 - 2021.1 Conforme estabelecido no Calendário Acadêmico 
2021 

Etapa 2 - 2021.2 Conforme estabelecido no Calendário Acadêmico 
2021 

Conselhos de Classe Diagnóstico - 
Técnico Integrado Anual 

Período 

Etapa 1 10/05 a 19/05/2021 

Etapa 2 20/09 a 30/09/2021 



 

diagnóstico da Etapa 2 poderá ser realizado de forma remota ou presencial, a             
depender do cenário que se estabelecer após o calendário de vacinação.  

Para viabilizar uma avaliação criteriosa de cada caso, será necessário o           
registro de pelo menos uma avaliação de desempenho e das avaliações           
qualitativas de cada docente. Os critérios para avaliação qualitativa serão          
definidos de forma colegiada, com a participação de docentes, equipe          
pedagógica, Diretoria de Ensino e Diretorias Adjuntas, considerando as         
especificidades do ensino remoto. 

Para os cursos técnicos semestrais, o conselho de classe diagnóstico          
segue a mesma periodicidade que o presencial, sendo remoto no período           
2021.1 e com possibilidade de ser presencial no período 2021.2, obedecendo           
ao calendário: 
 

 

8.7. Conselhos de Classe Finais - Cursos Técnicos 
 

Os Conselhos de Classe Finais dos cursos semestrais serão realizados          
ao final de cada etapa. 

Os Conselhos de Classe Finais dos cursos anuais serão realizados ao           
final da etapa 2. 

O Conselho de Classe Final, após análise e discussão, poderá aprovar           
o(a) estudante que tiver:  

a) média igual ou superior a 5,0 (cinco) em no máximo 02 disciplinas; ou 
b) média igual ou superior a 4,0 (quatro) em apenas 01 disciplina. 
Todos(as) os(as) estudantes fora dos critérios descritos serão        

avaliados(as) pelo Conselho de Classe Final, independentemente do        
quantitativo de componentes curriculares com reprovação. 
 
 

 

 
 

Conselhos de Classe Diagnóstico - 
Técnico Integrado EJA e 

subsequente 

Período 

2021.1 03/05 a 07/05/2021 

2021.2 04/10 a 08/10/2021 

Conselhos de Classe Finais Período 

Técnico Integrado EJA e subsequente 
- 2021.1 

07/07 a 10/07/2021 

Técnico Integrado EJA e subsequente 
- 2021.2 

13/12 a 22/12/2021 

Técnico Integrado Anual 13/12 a 22/12/2021 



 

9. ORGANIZAÇÃO DOS SEMESTRES 2021.2 E 2021.2 - CURSOS         
SEMESTRAIS 
 

Para os cursos semestrais, a oferta dos componentes curriculares         
seguirá a matriz curricular oficial de cada curso. Permanecem as flexibilizações           
decorrentes da Resolução nº 30, que prorroga as orientações sobre as AENPE. 
 
 
10. ORGANIZAÇÃO DAS ETAPAS DE ENSINO - CURSOS TÉCNICOS         
INTEGRADOS ANUAIS 
 

Cada etapa de ensino está estruturada conforme estudo realizado por          
cada Coordenação de Curso junto aos Departamentos Acadêmicos, Diretoria         
de Ensino e Diretorias Adjuntas. A distribuição dos componentes curriculares          
em cada etapa levou em consideração a disponibilidade de carga horária de            
cada departamento e área, além da adaptação ao formato de ensino remoto.  

Para atender aos diversos cursos e ao quantitativo de turmas, haverá           
uma alternância de grupos de componentes curriculares entre as duas etapas.           
Esse planejamento está disponível na Coordenação de cada curso. 
 
 
11. REGISTRO DE FREQUÊNCIA 
 

Em consonância com a Resolução do CONSUP/IFBA nº 30, os          
Registros de frequência das AENPE devem ser feitos nos respectivos planos           
de ensino e no SUAP. 

O(a) docente deverá manter atualizada a lista de estudantes         
participantes das atividades não presenciais e efetuar o registro da carga           
horária, avaliações, frequência e dos conteúdos trabalhados, conforme previsto         
no plano de ensino no SUAP. 

Embora esteja previsto o registro da frequência, conforme disciplina o          
artigo 12 da Resolução nº 30, não haverá registro de reprovação por frequência             
das/os estudantes que estiverem em AENPE, dado a natureza da forma           
assíncrona admitida para fins de cômputo das cargas horárias praticadas nas           
formas não presencial. 

 
 
12. DO ATENDIMENTO A ESTUDANTES COM NECESSIDADES       
ESPECÍFICAS 
 

As adaptações curriculares nas AENPE, para o pleno atendimento         
das(os) estudantes com necessidades educacionais específicas, devem seguir        
o previsto na Resolução CONSUP/IFBA nº 30, de 12 de dezembro de 2017,             
com acompanhamento da equipe da Coordenação de Atendimento às Pessoas          
com Necessidades Específicas (CAPNE), de forma colaborativa com as/os         
docentes e com o Setor Pedagógico. 

A CAPNE realiza também de forma remota o acompanhamento do          
processo de ensino-aprendizagem dos(as) estudantes com deficiência e está         
disponível para auxiliar os(as) docentes no que for necessário para o melhor            
desenvolvimento das atividades:  



 

i) Em relação aos(às) estudantes surdos(as), as AENPE deverão ser          
realizadas com o apoio dos(as) tradutores/intérpretes de Libras, através da          
interpretação de aulas, traduções de vídeos e textos e realização de avaliações            
em Libras, dentre outras possibilidades. É necessária atenção aos prazos e           
quantitativo de materiais disponibilizados, uma vez que a Libras é a língua            
materna desses sujeitos, o que demanda a tradução dos textos e materiais            
acadêmicos, devendo os(as) docentes dimensionar os prazos;  

ii) Em relação aos(às) estudantes com deficiência visual, as AENPE          
serão realizadas com o apoio das transcritoras de Braille, que realizaram a            
adaptação do material didático para adequação aos leitores de tela. Atenção a            
impossibilidade de leitura de imagens e figuras. Considerando o resíduo visual           
de alguns/algumas estudantes, deve-se ter atenção com o uso frequente e           
demasiado de telas, devendo os(as) docentes dimensionar as atividades;  

iii) Em relação aos(às) estudantes com deficiência física, que demandam          
de ledor/transcritor nas atividades presenciais, orienta-se o cuidado dos(as)         
docentes no dimensionamento das atividades, evitando atividades orais,        
escritas e demasiadamente longas;  

iv) Em relação ao estudante com transtorno do espectro autista (TEA),           
será necessária uma maior mediação dos conteúdos e dimensionamento das          
atividades para as condições específicas do estudante;  

v) Em relação aos(às) estudantes com deficiência intelectual, é         
necessário o dimensionamento do ensino remoto e dos materiais         
didático-pedagógicos. Podem ser necessárias a utilização de meios não digitais          
e adaptações desses materiais. Contaremos com duas professoras de         
Atendimento Educacional Especializado (AEE) para o acompanhamento       
específico na mediação do aprendizado e, quando possível, a participação de           
monitores(as) tecnológicos. 
 
 
13. PLANEJAMENTO 
 

Conforme descrito no Art. 12 da Resolução CONSUP nº 30, para fins de             
planejamento e acompanhamento das AENPE, as/os docentes devem        
apresentar à coordenação de curso o Plano de Ensino Não Presencial           
Emergencial, a fim de que sejam apreciados pelos departamentos acadêmicos,          
coordenações de curso e técnico-pedagógicas ou correspondentes. O prazo         
para entrega dos Planos de Ensino é dia 19/02/2021. 
 
 
13.1. Planos de Ensino 
 
Orientação de fluxo para envio do Plano de Ensino: 
 
Título único no processo.  
Por exemplo: PLANOS DE ENSINO DALV 
 
1. Chefia de Departamento abre processo no SEI solicitando aos docentes que            
anexem e assinem digitalmente o plano de ensino; 
2. Docentes anexam plano de ensino e realizam a assinatura digital; 



 

3. Chefia de Departamento faz a verificação, assina digitalmente os planos e            
encaminha às coordenações para assinatura; 
4. Chefia de Departamento encaminha processo SEI para DEPAE, DAEP e/ou           
DAES e DE para ciência. 
 

 

Modelo do Plano de Ensino 

 

PLANO DE ENSINO AENPE 2021 

(   ) Etapa 1 (   ) Etapa 2 

Início: ___/___/_____ Término: ___/___/_____ 

 

IDENTIFICAÇÃO  

Curso:   Turma
: 

   

Nível / Forma de 
Ensino: 

(   ) Técnico - Forma Integrada 

(   ) Técnico - Forma Integrada (modalidade 
Educação de Jovens e Adultos – EJA) 

(   ) Técnico - Forma subsequente 

(   ) Superior 

 

Período: (   ) 2021 

(   ) 2021.1 

(   ) 2021.2 

 

Série / Semestre:    

Departamento:   Docente:    



 

  

Organização 
Didática 

  

Componente 
Curricular: 

   

Carga 
Horária: 

   

Periodicidade de  
realização: 

(   ) Semanal 

(   ) Quinzenal 

(   ) Mensal 

Carga Horária de 

Atividades 
síncronas 
(interação em  
tempo real =   
online): 

Carga Horária de 

Atividades Assíncronas  
(a interação acontece em    
diferentes tempos =   
offline): 

Carga Horária  
dos 
Atendimentos 
Síncronos 
(online) ao(à)  
Educando(a): 

Especificar os dias da semana e horários de        
atendimento síncrono ao(à) educando(a) desta     
turma. 

  

Atividade 
Interdisciplinar: 

(Indicar, se  
houver, qual  
atividade ou  
projeto que será   
desenvolvido 
com a articulação   
entre dois ou   
mais 
componentes 
curriculares). 

Componentes curriculares envolvidos:  

EMENTA  



 

- Síntese dos conteúdos conceituais, procedimentais, atitudinais e/ou        
factuais, apresentada em tópicos separados por ponto e vírgula.         
Geralmente originada da síntese do conteúdo programático do        
componente curricular. 

Onde encontrar? PPC do curso aprovado pelo CONSEPE. 

 

OBJETIVOS  

- Usar verbos no infinitivo descrevendo as finalidades a serem          
alcançadas de acordo com a ementa do componente curricular constante          
no Projeto Pedagógico do Curso, com as devidas adaptações         
consonantes com a legislação do IFBA e do CNE/MEC no período de            
pandemia; 

- Pensar sempre que o objetivo deve estar focado no que os(as)             
estudantes devem desenvolver, por isso, antes de redigir, pensar na          
frase “possibilitar que o(a) estudante conceitue, identifique, relacione...”;        
ou instrumentalizar o(a) estudante a: ex: realizar cálculos aritméticos         
usando...; redigir textos críticos, usando...; refletir sobre as diferenças         
geográficas; representar geometricamente, a depender do componente       
curricular. 

- Procurar ser o mais claro(a) possível no delineamento desses           
objetivos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Os conteúdos constituem um meio para o alcance dos objetivos.          
Conteúdos são os conhecimentos (conceitos, teorias, ideias, práticas,        
saberes, competências, habilidades, fatos, princípios, etc) das áreas da         
Ciência, Tecnologia, Cultura e Trabalho, detalhados conforme ementa do         
componente curricular integrante da matriz curricular do PPC e         
devidamente adaptados, segundo a realidade das AENPE. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  



 

Sintetizar as principais competências, habilidades e atitudes que o         
educando deverá construir e saber mobilizar a partir dos conhecimentos          
adquiridos no componente curricular. Observar os resultados esperados        
a partir dos objetivos definidos para o componente.  

 

ATIVIDADES SÍNCRONAS (ONLINE)  

Descrever, de forma detalhada, as atividades a serem realizadas no          
modo online, com base nas plataformas digitais de ensino utilizadas,          
tendo como exemplo: aula online, construção de blogs, videoconferência,         
fóruns em ambiente virtual de aprendizagem, construção de wiki,         
webnário, entre outros. 

 

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS  

Descrever, de forma detalhada, as atividades a serem realizadas sem          
interação em tempo real, buscando adequar a complexidade, o grau de           
dificuldade para a sua realização ao tempo destinado às mesmas, bem           
como aos recursos didáticos e de pesquisa disponibilizados ao(à)         
estudante. Lembrar que nossos cursos são presenciais e que essa forma           
remota também é nova para o(a) estudante. Exemplos de atividades: lista           
de exercícios, produções textuais diversificadas, análise de textos,        
resolução de questões, produções artísticas, podcast, avaliações       
escritas, resumos, entre outros. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS / PLATAFORMAS DIGITAIS DE 
ENSINO / AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

 

Indicar os recursos utilizados (textos, vídeos, mapas, plantas, protótipos,         
modelos, imagens, links, bate-papos, fóruns, aplicativos, redes sociais,        
etc),as plataformas digitais de ensino (RNP, Google Meet, Microsoft         
Teams) e ambientes virtuais de aprendizagem (AVA Institucional Moodle,         
Google Classroom, Microsoft Teams). 

Observar as orientações constantes nos Artigos 13 e 14, bem como no            
Parágrafo Único do Artigo 16 da Resolução CONSUP Nº 30, de 23 de             
dezembro de 2020. 

 



 

 Salvador-BA, _____ de ________________ de 20____. 

  

__________________________________________________ 

 Docente 

 

BIBLIOGRAFIA  

Indicar bibliografia básica e complementar, conforme descrito no Projeto         
Pedagógico do Curso, e fontes de pesquisa disponíveis em acervo digital,           
para atender às especificidades das AENPE. 

 

AVALIAÇÃO  

Avaliação é o processo pelo qual o(a) docente analisa os resultados da            
aprendizagem alcançados em relação aos objetivos, considerando o        
contexto das condições em que o trabalho foi desenvolvido, com vistas a            
reorientar o ensino. Informar a metodologia da avaliação, incluindo os          
critérios de correção das atividades, bem como os prazos para devolução           
de resultados e registro de notas no SUAP. 

 

ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
(para os Cursos Técnicos)  

Descrever a atividade avaliativa de recuperação que será desenvolvida         
como caminhos de superação para quem não conseguiu atingir os          
objetivos de aprendizagem/desempenho acadêmico previstos no Plano       
de Ensino das AENPE. 

 

REFERÊNCIAS 
 

Detalhar as referências utilizadas na elaboração do Plano. 
 

       



 

 __________________________________________________ 

 Chefe de Departamento 

 

 __________________________________________________ 

 Coordenador(a) do Curso 


