
CARTILHA ESTUDANTIL PARA AMBIENTE
VIRTUAL

IFBA - CAMPUS SIMÕES FILHO/BA

      Aos poucos estamos retomando nossas rotinas habituais, porém o

cenário da pandemia ainda exige muitos cuidados. As aulas presenciais

requerem o cumprimento de algumas regras de convivência para

assegurar o desenvolvimento das atividades acadêmicas. Da mesma

forma, as atividades de ensino não presenciais realizadas em ambiente

virtual vão exigir de todos/as uma postura adequada, permeada pelo

respeito às diferenças, paciência e escuta atenta aos momentos de fala

de cada participante, para que haja compreensão e aprendizado mútuo.

Por esta razão, necessário se faz adotar alguns hábitos e atitudes antes,

durante e depois das Atividades de Ensino Não Presenciais

Emergenciais (AENPE) para o bom aproveitamento delas. Esta Cartilha

consolida orientações voltadas aos estudantes integrantes do IFBA,

campus Simões Filho para o desempenho de suas atividades não-

presenciais, em ambientes virtuais, incluindo orientações para o ensino

remoto de forma saudável e seguro no lar.

PREZADOS ESTUDANTES, 

ANTES DAS AULAS1.

- Anote as informações/orientações importantes apresentadas pelos/as docentes.

-  Use o chat apenas para participar e interagir com comentários, dúvidas, sugestões

referentes ao tema abordado. 

- Quando quiser falar, manifeste-se primeiro através do chat. 

- Diga o seu nome antes de iniciar a fala, o professor pode não conseguir te identificar.

- Não faça piadinhas e conversas sem relação com a atividade naquele momento!

- Encontre uma postura confortável para sentar e acompanhar o tempo da atividade.

- Não grave ou print tela sem autorização do professor. O uso da imagem alheia sem

autorização fere o direito de todos/as.

- Evite visitar sites e  bate-papos, se não houver relação com a atividade,  pois pode 

 comprometer sua atenção e deixar seu equipamento lento.

2. DURANTE AS AULAS

-  Organize uma rotina de atividades, com os dias e horários. Não se esqueça

dos prazos de entrega ao/à docente.

·-  Procure ajuda, sempre que houver necessidade, para tirar dúvidas, buscar

mais informações.

- Utilize o horário de atendimento com o professor sempre que for necessário.

- As lives ficarão gravadas. Você pode vê-las novamente, quando preferir!

- Fique atento/a às informações divulgadas na plataforma, nas redes sociais e

outros canais de comunicação da sua turma e do campus.

3. DEPOIS DAS AULAS

    Ressaltamos que esses procedimentos serão de grande relevância para

você acompanhar as atividades não presenciais de ensino, estabelecer novas

formas de aprender de acordo com seu perfil de aprendizagem e auxiliar nos

estudos diários no contexto de afastamento social que estamos submetidos

por conta da pandemia da COVID-19.

     Lembre-se  que o ambiente virtual é um espaço de aprendizagem

mediado por tecnologias digitais, mas é um ambiente de interação social que

precisa seguir “regras” e “combinados”, principalmente atentando para os

regulamentos oficiais e o que diz o artigo 32 da resolução 19/2020/CONSUP.

Esperamos que vocês aproveitem bem esse momento de aprendizagem e

que tudo possa voltar ao normal o mais rápido possível.

Buscamos informações seguras e voltadas para a nossa
realidade de trabalho, bem como nas diretrizes regimentais
do código disciplinar considerando a preservação da saúde e
o bem estar de todos os estudantes da instituição. Clique no
ícone e saiba mais:

EQUIPE
ILDO RODRIGUES OLIVEIRA

BRISA OLIVEIRA MOURA
LUÍZ JOSÉ DA SILVA

REGINA CÉLIA PALÁCIO LAMBIASE
RICARDO GUILHERME KUENTZER

· Seu equipamento está ok? Vamos testá-lo? Verifique antes de iniciar a aula.

-  Use um fone de ouvido. Você vai ouvir e falar melhor. 
-  Conheça a plataforma e as ferramentas de sua aula.

-  O seu local de estudo deve estar: organizado, silencioso, sem interferência externa,

bem iluminado e ventilado. Por isso, avise a sua família que estará em aula.

-  Inicialmente desative áudio e vídeo de seu equipamento para não causar
interferências na transmissão. 

- Siga as orientações do/a docente nos momentos em que você tiver necessidade
de falar. 
- Não deixe de interagir com os seus colegas e professores, mas só faça isso quando
for permitido. Isso nos aproxima e mantém o ambiente organizado. 

-  Esteja alimentado e tenha um recipiente com água por perto.

https://portal.ifba.edu.br/proen/doc/resolucao-no-73-de-22-11-2013-codigo-disciplinar-discente.pdf

