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A vida só é possível
reinventada.

Anda o sol pelas campinas
e passeia a mão dourada

pelas águas, pelas folhas...
Ah! tudo bolhas

que vem de fundas piscinas
de ilusionismo... — mais nada.

Mas a vida, a vida, a vida,
a vida só é possível

reinventada.
[...]

Cecília Meireles, Reinvenção.
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1 INTRODUÇÃO

A presente versão da diretriz se pauta em uma revisão do documento norteador correspondente

às Atividades Educacionais Não-Presenciais Educacionais (AENPE) do ano de 2021. Portanto,

reiteramos alguns procedimentos, estratégias e documentos norteadores, porém reformulamos alguns

itens. Frisamos que os ajustes efetuados neste documento têm como lastro a Pesquisa Online de

Avaliação das AENPE, aplicadas entre os dias 10 e 14 de maio de 2021 com a comunidade acadêmica

do IFBA de Simões Filho, a saber: docentes, técnicos administrativos em educação, discentes de todos

os níveis e responsáveis.

Diante da permanência do contexto de pandemia, a comunidade fundamentada pela Resolução

n° 30, de 23 de dezembro de 2020, entende a necessidade de seguir com as AENPE, na qual o

integrado seguiria com o formato de três unidades (acrescida da quarta unidade como sendo a média

das notas das três primeiras) e o subsequente e a graduação permanecem com semestres letivos. Todas

as atividades continuarão sendo realizadas de forma remota até que outra resolução autorize a forma

híbrida ou presencial.

Para o contexto acima apresentado, tivemos como baliza um conjunto de documentos legais

que foram mobilizados para refletirmos sobre as atividades educacionais não-presenciais emergenciais.

Inicialmente, nos pautamos na Medida Provisória n° 934, de 1º de abril de 2020, que estabelece normas

excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para

enfrentamento da pandemia da COVID-19.  A principais medidas previstas na MP 934 são:

● O Conselho Nacional de Educação (CNE) editará diretrizes nacionais com vistas à
implementação das medidas dispostas na MP 934.

● Os estabelecimentos de ensino de educação básica (públicos e privados) no ensino
médio, em caráter excepcional, no ano da pandemia, ficam dispensados da
obrigatoriedade dos 200 dias de efetivo trabalho escolar, desde que cumprida a carga
horária mínima anual estabelecida na LDB [800h], sem prejuízo da qualidade do
ensino e da garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem.

● A critério dos sistemas de ensino, no ano letivo afetado, poderão ser desenvolvidas
atividades pedagógicas não presenciais:

● Os sistemas de ensino que optarem por adotar atividades pedagógicas não presenciais
como parte do cumprimento da carga horária anual deverão assegurar, em suas normas,
que os alunos e os professores tenham acesso aos meios necessários para a realização
dessas atividades.
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Considerando a Portaria do MEC n° 376, de 3 de abril de 2020, que dispõe sobre as aulas nos

cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a situação de pandemia do novo

coronavírus,  podemos destacar :

Art. 1º As instituições integrantes do sistema federal de ensino de que trata o art. 16 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 20 da Lei nº 12.513, 26 de outubro de
2011, ficam autorizadas, em caráter excepcional, quanto aos cursos de educação
profissional técnica de nível médio em andamento, a suspender as aulas presenciais ou
substituí-las por atividades não presenciais, por até sessenta dias, prorrogáveis, a
depender de orientação do Ministério da Saúde e dos órgãos de saúde estaduais,
municipais e distrital, na forma desta Portaria.

§ 1º Os cursos técnicos de nível médio presenciais que, no processo de substituição por
atividades não presenciais, se utilizarem da educação a distância deverão observar o
disposto no art. 33 da Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012 [mínimo
de 20% da CH deverá ser presencial para cursos técnicos, exceto os da saúde].

Com base na Portaria do MEC 544, de 16 de junho de 2020 que dispõe sobre a substituição das

aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo

coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de

março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020.

Ela em seu Art. 1º autoriza, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas
presenciais, em cursos regularmente autorizados, por atividades letivas que utilizem
recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros
meios convencionais, por instituição de educação superior integrante do sistema
federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de
2017.

§ 1º O período de autorização de que trata o caput se estende até 31 de dezembro de
2020.

De acordo com a súmula do parecer CNE/CP n.: 5/2020, que dispõe sobre a reorganização do

calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de

cumprimento de carga horária mínima anual, em razão da Pandemia COVID-19.

No item 2.17 o parecer dispõem o cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não

presenciais realizadas enquanto persistirem restrições sanitárias para presença de estudantes nos
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ambientes escolares coordenado com o calendário escolar de aulas presenciais; e 3. cômputo da carga

horária de atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais de

informação e comunicação), realizadas de forma concomitante ao período das aulas presenciais,

quando do retorno às atividades.

Por fim, entende-se por atividades pedagógicas não presenciais: o conjunto de atividades

realizadas com mediação tecnológica ou não, a fim de garantir atendimento escolar essencial durante o

período de restrições sanitárias, mais especificamente, em nosso contexto, com a disseminação do

COVID-19.

Vale salientar que essas diretrizes seguiram a Minuta da Resolução nº 18, de 24 de agosto de

2020, aprovada na Reunião de 19/08/2020 do conselho superior do IFBA, a qual dispõe sobre normas

acadêmicas emergenciais e provisórias para as Atividades de Ensino Não Presencial durante o período

de suspensão das atividades presenciais, no âmbito do IFBA, enquanto durar a situação de pandemia do

Novo Coronavírus - COVID-19.

De acordo com tal Resolução, dentre os objetivos principais objetivos da adoção das AENPE,

destacam-se:

a) Manutenção do vínculo com as/os estudantes e mitigação dos prejuízos aos processos de
aprendizagem decorrentes da pandemia;

b) Caráter optativo as/os estudantes, sem prejuízo à continuidade dos componentes em que se
encontram matriculados, de forma presencial;

c) Desenvolvimento de estratégias pedagógicas inclusivas, de acordo com as necessidades
educacionais das/os estudantes;

d) Autonomia e flexibilidade dos campi e de suas comunidades para a definição das estratégias
pedagógicas a serem utilizadas;

e) Excepcionalidade e temporalidade limitada ao contexto da pandemia para as Atividades de
Ensino Não Presenciais Emergenciais.

Segundo a Resolução 18, a adoção das AENPE podem ser utilizadas para a realização

suplementar do calendário letivo de 2020. Em seu Art. 9º, II, a Resolução determina que: “As

Coordenações dos Cursos serão responsáveis por identificar, juntamente com seus colegiados e

docentes os componentes curriculares, cargas horárias e conteúdo que serão ofertados na forma de

atividades pedagógicas não presenciais”. Além do mais, os docentes deverão 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. Para tanto, apresentamos o
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referido plano com as informações solicitadas pela Resolução, presente no Combo AENPE,

disponibilizado para os servidores. Segue link de acesso: http://gg.gg/o34ts

Ainda de acordo com o Plano de Contingência Institucional do IFBA frente à Pandemia do

SARS-COV-2, aprovado pela Resolução nº 20, de 26 de agosto de 2020:

a) As atividades educacionais não presenciais em caráter emergencial (AENPE) poderão ser
contabilizadas na carga horária anual de cursos que estejam no ano letivo de 2019 e de 2020,
seguindo a realidade de módulo/semestre/ano, mediante plano de ensino aprovado pelas
coordenações de curso e conselho de campus. Cabe às Direções Gerais e de Ensino/Acadêmicas
observar as condições pedagógicas e de infraestrutura, bem como a gestão curricular por meio
de organização e planejamento de uma arquitetura pedagógica que envolva a autonomia da
função docente, além de orientação e acompanhamento das Coordenações de Cursos, Conselhos
de Curso, Coordenações Pedagógicas, NAPNE ou CAPNE e Direções Acadêmicas e de Ensino.

b) A reorganização dos calendários e das atividades acadêmicas deverá considerar, ainda, a
flexibilização acadêmica tendo em vista a necessidade de replanejamento dos objetivos de
aprendizagem e da avaliação da aprendizagem por meio da readequação dos 18 planos de
disciplina. Em relação à avaliação da aprendizagem, deverá ser analisada também a necessidade
de flexibilização da quantidade de instrumentos avaliativos por unidade/semestre, bem como a
revisão de critérios de avaliação adotados, por exemplo, nos Conselhos de Classe Final. Cabe
reforçar o caráter emergencial da adoção de atividades educacionais não presenciais para
finalização do ano letivo de 2019 e para suplementação de caráter não obrigatório do ano letivo
de 2020.

c) Cabe aos Campi, por meio das Coordenações de Curso, Equipes Pedagógicas,
CAPNES/NAPNES, Docentes e Técnicos Administrativos em Educação, a definição dos
componentes curriculares e conteúdos a serem trabalhados por meio de Atividades Pedagógicas
não Presenciais considerando as especificidades desses componentes, bem como a habilidade
das(os) docentes com o uso das ferramentas digitais e computacionais, observados os
impedimentos legais.

Por fim, consubstanciados na Resolução n° 30, de 23 de dezembro de 2020 que altera as normas

acadêmicas emergenciais e provisórias para as Atividades de Ensino Não Presencial durante o período

de suspensão das atividades presenciais, no âmbito do IFBA, aprovadas na Resolução CONSUP/IFBA

nº19/2020, enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19, fundamenta as

orientações para a continuidade das atividades de ensino de modo remoto no ano letivo de 2021 até que

novas deliberações legais sejam efetuadas.

Neste sentido, portanto, a proposta a seguir detalhada, por meio das discussões empreendidas na

Comissão de Revisão das Diretrizes Acadêmicas e o Departamento de Ensino, visa dar um norteamento

http://gg.gg/o34ts
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para as atividades acadêmicas no Campus de Simões Filho no ano letivo de 2021, cientes do contexto

adverso e desafiador que estamos ainda lidando com a pandemia e suas interfaces, tais como o

distanciamento social que inviabiliza o trabalho dentro de nosso campus.
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2 DESCRIÇÃO

2.1 INTEGRADO - UNIDADES CURRICULARES

A dinâmica da organização que estamos empreendendo comumente no nível integrado é

modulado em três unidades e, a quarta unidade (em virtude da estrutura do SUAP) é uma unidade curta

em que reproduzimos as médias dos estudantes dos três primeiros períodos cursados. Apropriando-nos

dessa estrutura já trabalhada no ano de 2020, propomos a sua continuidade no ano letivo de 2021.

Para a estruturação desse período, é importante consultar as datas que foram deliberadas em

comissão na configuração do calendário de 2021. Ressaltamos a importância da adaptação dos

conteúdos dos componentes curriculares no contexto de educação remota.

2.1.1 Circuitos de Aprendizado

Através deste desenho de unidades apresentado, sugerimos que a proposta de condução do

referido período seja mediada por meio de “Circuitos de aprendizagem” que, por sua vez, são

estruturados por meio de ciclos e cada um deles corresponde a uma unidade. Sendo assim, as propostas

de atividades sugeridas não seriam conduzidas pelo critério de disciplinas, mas pela conjunção dessas,

tendo as nomenclaturas das coordenações, a saber: Ciências da Natureza e Matemática, Humanas,

Linguagens e Técnica, ao total: quatro blocos. Entendemos que podem existir sub blocos nesta

estrutura ou até mesmo casos excepcionais de disciplinas de acordo com as suas especificidades.

Ajustes que serão analisados pelos coordenadores e Departamento de Ensino com o cuidado para não

exceder as 12 horas síncronas previstas na resolução n°30.

Tal estrutura para o integrado permanece sendo preservada, haja vista que em conformidade

com a consulta efetuada com a comunidade acadêmica, a sua maioria avalia a interação entre as

disciplinas como sendo satisfatórias. Sugerimos a consulta dos dados desse item no Apêndice B deste

documento para acessar os detalhamentos da consulta.

Sendo assim, cada uma dessas áreas de conhecimento terá seus dias e horários para postagem

nos ambientes virtuais (verificar item 7), com horário pré-fixado e com flexibilidade de dias para que
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os estudantes se apropriem dos materiais e coloquem as suas atividades.

Ainda no que se refere aos Circuitos de aprendizagem, vale salientar que eles funcionarão com

a disponibilização de materiais dentro do ambiente virtual e que os encontros síncronos terão a

duração indicada no horário de forma que os alunos não extrapolem 4 horas diárias (Cf.

Apêndice C).

Recomendamos para fins de bom rendimento pedagógico que as turmas só possam ser

colocadas no mesmo espaço de aula síncrona de modo excepcional se não ultrapassar 45 estudantes

(Apêndice B). Tal orientação segue como prerrogativas de que as atividades remotas com um

quantitativo acima deste número orientado pode trazer percalços no processo de ensino-aprendizagem

dos discentes.

2.2 SEMESTRE LETIVO SUBSEQUENTE E SUPERIOR

Para o subsequente e superior permanecem os semestres letivos com a disposição de disciplinas

obrigatórias e disciplinas de caráter optativo.
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Tanto para os cursos do nível subsequente como para os cursos de nível superior, as

coordenações terão de preencher planilha encaminhada pelo Departamento de Ensino para informar

docentes e disciplinas ofertadas1. Os estudantes escolhem as matérias a cursar e, a depender da

conjuntura, podem decidir por cursá-la de modo presencial, pois deverá ser ofertada no contexto de

aula no campus físico. Não sendo registrado em seu histórico desistência ou reprovação. Já o horário

será modulado da seguinte forma: separar aulas com intervalos, nos seguintes horários:18:00- 18:50;

19:00- 19:50; 20:00-20:50; 21:00- 21:50 (Apêndice E).

No tocante às disciplinas que possuem atividades práticas em sua ementa, ainda estão sendo

feitos debates internos e externos ao campus para se criar um fluxo que oriente como se procederá com

tal situação. Ressaltamos que as decisões no tocante a este aspecto devem estar em diálogo com o

Comitê COVID e suas orientações.

1 O Departamento de Ensino irá disponibilizar planilha compartilhada aos coordenadores para o preenchimento
das disciplinas disponibilizadas pelos professores.
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3 OBJETIVOS

1- Manter o diálogo acadêmico com os estudantes.

2- Exercitar atividades que prezem pelo diálogo interdisciplinar.

3-Estabelecer pontes entre as atividades remotas e as presenciais (quando houver o retorno).

4-Estimular o engajamento de estudantes para produzir formas de aprendizado e conhecimento distintas
do ensino tradicional.

5-Possibilitar o cumprimento de carga horária/créditos/disciplinas.

6-Desenvolver estratégias pedagógicas inclusivas de acordo com as necessidades educacionais das/dos
estudantes .

3.1 OBJETIVOS PARA O PLANEJAMENTO

1- Realidade: distanciamento social, atividades remotas, material impresso para os alunos sem acesso,
contexto de pandemia ainda em andamento em nosso contexto.

2- Finalidade: condução das atividades acadêmicas no contexto adverso gerado pela pandemia do
COVID-19.

3-Plano de ação: unidades e semestres letivos.

Os três aspectos para planejamento são sugeridos por Celso Vasconcelos (2009), em artigo para

a Revista Nova Escola. Para o autor, os três pontos acionados acima: Realidade/Finalidade/Plano de

Ação são fundamentais para a estruturação de um trabalho pedagógico. Tendo esse pressuposto como

base, norteamos os objetivos para a proposta de ação apresentada, buscando trazer as especificidades de

nosso campus, assim como pensar em adequações para o atual contexto de ensino, pautado em

atividades remotas.
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4 AMBIENTES REMOTOS DE APRENDIZAGEM DISPONÍVEIS

Conforme Art. 13 da Resolução 30: "Para fins de desenvolvimento e registro das AENPE,

recomenda-se que cada Curso escolha apenas um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

Institucional do IFBA, com outras ferramentas educacionais digitais, de forma complementar. E

acrescenta no Art. 14: "Os Registros de frequência, conteúdos e avaliações das AENPE devem ser

feitos nos respectivos planos de ensino e no SUAP. Nesse sentido, a comunidade do Campus de Simões

Filho, representada pela Comissão de Revisão das Diretrizes e fundamentadas na Pesquisa Online de

Avaliação das AENPE, decide coletivamente permanecer com a plataforma para as Atividades de

Ensino Não Presenciais Emergenciais o Google Sala de Aula (Apêndice D).

Salientamos que é um ambiente amplamente conhecido e utilizado, tanto pelos docentes quanto

pelos discentes, além de já ter sido institucionalizada pelo IFBA através do convênio com o G-Suite.

Para facilitar a gestão do sistema, todas as turmas serão criadas com um e-mail ligado ao DEPEN e a

equipe responsável pela operacionalização do sistema fará a inserção dos professores e alunos, com

suas contas institucionais, em suas respectivas turmas. Vale ressaltar que os Coordenadores de Curso e

Área participarão de todas as turmas como ouvintes.

Em todos os segmentos de ensino serão ofertadas aulas Síncronas e Assíncronas, sendo que

para as aulas Síncronas será utilizada a plataforma de transmissão Google Meet por pertencer ao

Google e, portanto, é mais compatível e amigável com a plataforma Assíncrona que é o Google Sala

De Aula, do que, por exemplo, a plataforma RNP ou TEAMS. Sendo assim, segue o funcionamento

detalhado desta plataforma para os diversos segmentos de ensino: Integrado, Subsequente, Licenciatura

em Eletromecânica e Engenharia Mecânica.

1. INTEGRADO

Nesta modalidade de ensino, serão criadas quatro salas de aula para cada turma/curso. Cada

uma dessas salas corresponde a uma coordenação, a saber: Linguagens, Ciências da natureza e

Matemática, Humanas e Técnicas. Em cada uma dessas salas, teremos três divisões que corresponderão

às três unidades letivas a serem cursadas pelos estudantes. Tal formatação está sendo pensada pelo

Núcleo de Acompanhamento das AENPE, tendo como base as dificuldades e êxitos apresentados ao

longo do ano letivo de 2020.
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Caso o docente ou equipe de docentes tenham a necessidade de uma sala própria para uma

melhor organização do material, estes podem criar a turma e disponibilizar o link de acesso na sala

virtual na aba Atividades, tópico Aulas (horário e links) criada no AVA pelo Núcleo de

acompanhamento das AENPE. Reforçamos que, neste caso, os docentes serão responsáveis pela

migração/acompanhamento dos discentes.

2. SUBSEQUENTE

Neste nível de ensino, será criada uma turma (sala de aula virtual) para cada disciplina ofertada,

visto que nestes segmentos de ensino existem estudantes dessemestralizados. Dentro de cada turma,

o(s) professor(es) responsável(eis) pela disciplina distribui os tópicos conforme sua necessidade. Desta

maneira, em uma mesma turma poderá ter alunos dos três tipos de cursos supracitados e de diferentes

semestres.

3. SUPERIOR

Os professores das disciplinas (acompanhados pelos coordenadores de curso) podem ser os

responsáveis pela criação de seus ambientes de aprendizagem, por disciplina que foi disponibilizada.

Caso não queiram criar, podem utilizar as salas já criadas pelo Núcleo de acompanhamento das

AENPE. Os códigos das turmas devem ser informados para o Departamento de Ensino e para o

coordenador do curso para que procedam com a divulgação/comunicação junto à comunidade

acadêmica.
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5 ENSINO COLABORATIVO E DINÂMICA INTERDISCIPLINAR DE EXECUÇÃO

A interdisciplinaridade, como enfoque teórico-metodológico, surge na segunda metade do

século passado, com a intenção de superar a fragmentação do conhecimento, comum na modernidade.

Além disso, propõe um diálogo e uma interação entre as áreas das ciências na perspectiva de romper

com a hiperespecialização do conhecimento.

No campo da educação, o estabelecimento de um trabalho interdisciplinar ainda representa um

desafio, uma vez que impacta na prática de cada professor, exigindo dele novos hábitos e a busca pelo

diálogo com seus pares no planejamento de ações, para além de sua disciplina de formação.

Paira uma desconfiança quanto à qualidade e à eficácia do ensino remoto comparado ao

presencial, afinal estamos diante do novo, de uma situação emergencial. Mas, tornou-se necessário

estabelecer uma prática pedagógica mediada pelo uso da internet, em função das restrições impostas

pela Covid-19 para minimizar os impactos na aprendizagem pela suspensão do ensino presencial. O

currículo da nossa instituição não foi elaborado para ser aplicado remotamente. Por esta razão, esse

momento requer uma readaptação das práticas pedagógicas e a adoção de metodologias ativas com o

apoio de tecnologias educacionais digitais para que parte do currículo seja trabalhado, de forma que

potencialize as capacidades dos alunos e estimulem sua participação e acompanhamento das atividades

síncronas e/ou assíncronas.

Nesse sentido, a interdisciplinaridade é um dos princípios pedagógicos definidos nas Diretrizes

Curriculares que regulamentam nossos cursos médios e superiores. Nelas, o trabalho interdisciplinar é

indicado como forma de garantir uma organização curricular mais flexível, contextualizada e

facilitadora da aprendizagem.

Já registramos avanços na prática do ensino no Campus Simões Filho, numa perspectiva

interdisciplinar a partir de experiências com diversos projetos pedagógicos desenvolvidos, seja em

contexto remoto ou presencial, em alinhamento com os princípios norteadores estabelecidos no Projeto

Pedagógico Institucional (PPI) do IFBA, que, obedecendo às diretrizes legais, também prevê a

interdisciplinaridade como uma forma de articulação curricular para os diversos cursos, níveis e

modalidades de ensino ofertadas na Instituição.

Além disso, o docente podem permanecer com estratégias relacionadas ao Ensino Colaborativo,

em que professores mutuamente se auxiliam no processo de ensino-aprendizagem. Com esta estratégia,

tanto o docente como o aluno entendem o aprendizado de modo colaboracional, buscando estratégias
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em que possam conduzir as suas atividades de modo dialógico com outros colegas e com os próprios

estudantes.

Sendo assim, esta proposta de Atividades Educacionais Não Presenciais Emergencial (AENPE)

para o ano letivo de 2021 permanece numa perspectiva interdisciplinar/colaborativa. Junto a isso,

pretendemos promover um aprendizado mais dinâmico e menos estressante para nossos estudantes.

Mais dinâmico porque o aluno terá um papel mais ativo no processo, no qual ele discute, questiona,

pesquisa, debate, cria, não sendo mero espectador da aula transmitida on-line ou acessada no ambiente

off-line. Menos estressante, pois devido aos efeitos emocionais do confinamento na quarentena e às

conseqüências socioeconômicas que afetam cada um de forma particular, haveria uma redução do

volume de aulas e atividades a serem realizadas, já que haveria as trocas entre as diversas dimensões do

conhecimento e não através de disciplinas isoladas.

Para a continuidade das AENPE do ano/semestre letivo de 2021, estão previstas capacitações a

serem conduzidas pela Comissão da Jornada Pedagógica 2021 e da Direção de Ensino.
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6 APROXIMAÇÃO COM A APRENDIZAGEM POR PROJETO

A aprendizagem baseada em projetos assim como a aprendizagem baseada em problemas

constitui-se numa metodologia ativa, sendo assim considerada por estar centrada na ação do estudante e

não mais no professor. Nessa abordagem, o professor provoca ou estimula o estudante a buscar

respostas para as reflexões surgidas através de projetos. Esses projetos podem ser de intervenção,

pesquisa, desenvolvimento, criação, etc. Todos eles têm objetivos bem definidos e necessitam ser

desenvolvidos num determinado período de tempo. Devem favorecer a vivência do estudante, da sua

realidade e, consequentemente, uma atividade de aprendizagem ativa.

De acordo com Barbosa e Moura (2013) projetos são empreendimentos bem delineados os

quais surgem a partir de uma necessidade ou interesse de uma pessoa ou um grupo de pessoas. Trata-se

de proposta de elaboração de uma solução para problema identificado (apud SEVERO, 2018, p. 37).

Por ser uma metodologia centrada na ação do estudante, tornando-o o ensino mais dinâmico,

possibilita uma alternativa ao ensino tradicional baseado na mera transmissão de conteúdos, uma vez

que incentiva a criatividade, a busca de respostas e desenvolve situações mais contextualizadas e

significativas para a aprendizagem. Já o professor exerce um papel de mediador de forma plena,

problematizando, supervisionando e orientando estratégias que levem à autonomia do estudante

Considerando a excepcionalidade do contexto em que estamos vivenciando, a adoção de

metodologias ativas como a aprendizagem baseada em projetos torna-se estratégia útil e imprescindível

para envolver os estudantes e motivá-los na construção de conhecimentos, sem que o ensino remoto se

transforme numa transposição de aulas expositivas presenciais para o ambiente on-line. Salientamos

que as aulas expositivas têm sua validade para o aprendizado e não está se propondo descartá-las por

completo.

Assim, a partir da utilização de ferramentas digitais como meios e considerando suas

possibilidades e limitações, recomenda-se a realização de atividades organizadas em projetos, sejam

por área do conhecimento ou por conjunto de disciplinas, como estratégia para favorecer um ensino

mais dinâmico, interdisciplinar e contextualizado, capaz de promover a formação pessoal e profissional

do estudante.

Por fim, considerando-se que a presente diretriz toma como base a interdisciplinaridade nas

coordenações (de área e curso), sugere-se que os professores possam estabelecer um plano de ação que
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aglutine sub-temáticas em determinados períodos. Caso optem, podem subdividir a temática em

etapas/períodos e constar nos planos de ação. Em outras palavras: pode-se montar um cronograma que

dê destaque, em diferentes intervalos de tempo (Ex: 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, etc.), a sub-temas de

interesse de 2 ou 3 professores, não deixando de lado o plano de ação e o tema norteador estabelecido

para o ciclo, conforme consta no item 8 da presente diretriz.



19

7 ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES E DOS SEMESTRES LETIVOS

7.1 INTEGRADO

Com base na Escuta Suplementar, permanecemos com uma coordenação por dia da semana,

sendo sugerido que haja um rodízio entre os dias das coordenações, para que todos possam participar

com equidade.

Com relação aos conteúdos, sugerimos que sejam explorados temas e consequentemente

conteúdos que possam ser desenvolvidos de maneira interdisciplinar por um conjunto de disciplinas,

mesmo que para isso seja necessário uma reordenação dos conteúdos das matérias. A ideia é que ocorra

uma discussão do tema em diálogo com os pares, observando o objeto de estudo na coordenação de

modo plural.

7.2 SUBSEQUENTE

No caso do subsequente, cada coordenação pode avaliar em seus conselhos de curso quais

componentes curriculares podem ser ofertados, dada a condição das AENPE e avaliem a possibilidade

de reunir duplas ou trios de docentes para ministrar o curso.

A carga horária síncrona ocorrerá de forma proporcional a carga horária da disciplina, para cada

30h do componente será ministrado 1 aula (50 minutos) síncrona por semana, a exceção das disciplinas

com 45h. O restante da carga horária que faltar deverá ser planejado, executado e computado de forma

assíncrona. Diante desta orientação, apresentamos na tabela abaixo como as disciplinas ficariam

organizadas considerando o momento síncrono.

Disciplina com 30h Disciplina com 45h Disciplina com 60h Disciplina com 90h

1 aula síncrona por
semana (50 minutos)

2 aulas síncronas por
semana (100 minutos) 2 aulas síncronas por

semana (100 minutos)
3 aulas síncronas por
semana (150 minutos)

Tabela 2: Distribuição de carga horária e aulas  síncronas - Subsequente
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7.3 SUPERIOR

No caso da graduação cada colegiado pode avaliar quais componentes curriculares podem ser

ofertados, dada a condição das AENPE e avaliem a possibilidade de reunir duplas ou trios de docentes

para ministrar o curso. Além disso, podem ser propostas atividades que enquadram-se nos baremas de

Atividades Complementares.

A carga horária síncrona ocorrerá de forma proporcional a carga horária da disciplina, para cada

30h do componente será ministrado 1 aula (50 minutos) síncrona por semana, a exceção das disciplinas

com 45h. O restante da carga horária que faltar deverá ser planejado, executado e computado de forma

assíncrona. Diante desta orientação, apresentamos no quadro abaixo como as disciplinas ficariam

organizadas considerando o momento síncrono.

Disciplina com 30h Disciplina com 45h Disciplina com 60h Disciplina com 90h

1 aula síncrona por
semana (50 minutos)

2 aulas síncronas por
semana (100 minutos)

2 aulas síncronas por
semana (100 minutos)

3 aulas síncronas por
semana (150 minutos)

Tabela 3: Distribuição de carga horária e aulas  síncronas - Superior

No que diz respeito à organização do tempo síncrono das disciplinas do subsequente e da

graduação, sugerimos que a comissão de horário organize esta distribuição com base na quantidade

máxima de dias síncronos estabelecida na Resolução Nº 30 do IFBA, na lista de disciplinas que serão

ofertadas no semestre suplementar (disponibilizadas pelos coordenadores de curso) e na

disponibilidade dos docentes que ministram estes componentes curriculares.

Conforme orienta a Resolução 17, o professor precisa disponibilizar ¼ de sua carga horária de

atendimento ao aluno e, posteriormente, deve informar às suas respectivas coordenações e

Departamento de Ensino em planilha específica quais são as suas disponibilidades. Já no que se refere

aos setores técnico-administrativos vinculados ao Departamento de Ensino, haverá um escalonamento

de atendimentos em diálogo com as especificidades de cada um deles, de modo coordenado e dialogado

com o DEPEN.
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8 TRABALHOS NAS COORDENAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AENPE

INTEGRADO

Metodologias de trabalho e procedimentos sugeridos nas coordenações para montagem da unidade
curricular.

1. Encontro com os professores que compõem a coordenação para a montagem das AENPE.
2. Levantamento e seleção de um tema norteador para a proposta. Para esse momento será

importante ter como horizonte a missão do Instituto.
3. Sendo estruturado pela dinâmica de projetos e tendo em vista o tempo de execução conforme o

calendário aprovado para o campus, elaborar um “plano de ação” em que devem constar: o tema
gerador, as disciplinas e professores envolvidos e a atividade de culminância. É importante
salientar que deverão ser elaborados três a quatro planos de ações (depende da área da
coordenação) em consonância com as quatro séries de todos os cursos. As atividades
sequenciais propostas devem ter tempo de pelo menos uma semana para os alunos executarem.

4. As atividades propostas devem prezar pelo diálogo interdisciplinar/colaborativo.
5. A atividade final de culminância e o acompanhamento avaliativo processual dos estudantes

deve gerar um valor quantitativo conforme descrito no item de avaliação.
6.Os professores podem se subdividir em duplas ou em trios de trabalho para a montagem de

sequências de atividades.
7.Formulário de frequência no AVA para registrar quando o aluno postar/concluir atividade.
8.Montar plano de professores responsáveis pela postagem no ambiente. Auxiliar os colegas que
porventura apresentarem dificuldade em utilizar o ambiente.

SUBSEQUENTE E SUPERIOR

Metodologias de trabalho e procedimentos sugeridos nas coordenações para o semestre suplementar.
1. Encontro com os professores que compõem à coordenação do curso e membros do conselho ou

colegiado para avaliar quais disciplinas que podem ser realizadas na forma AENPE.
2. Encaminhar para o GRA e DEPEN lista de disciplinas que serão ofertadas com os respectivos

docentes e números máximo de alunos, se houver.
3. Solicitar dos docentes o plano da disciplina.
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9 ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS

As Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais aplicam-se aos alunos de todos os

níveis, etapas e modalidades educacionais. Entre os quais os que apresentam altas

habilidades/superdotação, deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA), atendidos pela

modalidade de Educação Especial. Essas atividades adotarão medidas de acessibilidade igualmente

garantidas pela oferta de serviços, recursos e estratégias para que o atendimento desses estudantes

ocorra com padrão de qualidade.

O Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) e o professor

especialista do Atendimento Educacional Especializado (AEE) darão apoio pedagógico ao professor

regente na confecção do planejamento e adaptação específica para o aluno. Essa ação será articulada

com a equipe escolar e a família, para que estes alunos tenham pleno acesso ao processo de ensino. É

fundamental haver estreitamento no diálogo entre o setor e o docente que trabalha com estudantes

nesse contexto.

Estes alunos serão assistidos pelos professores regentes juntamente com o professor especialista

do Atendimento Educacional Especializado (AEE), que com articulação da equipe escolar e da família

terão pleno acesso ao processo de ensino.

Para tanto, atribui-se:

Ao professor especialista:

· Articular com os professores regentes na elaboração de planos de estudos individualizados,
segundo a singularidade do aluno;
·     Prover orientação específica às famílias e dar os apoios necessários;
·     Ofertar os atendimentos em horários e dias previamente combinados;
· Fazer as adaptações de materiais, caso necessário, tais como, inclusão e descrição de imagem,
ampliação da fonte para melhor visualização, ou uso de código específico (Braille).

Ao professor regente:

·       Informar com antecedência o assunto e materiais que serão usados nas aulas;
·       Enviar as avaliações, com antecedência, para que possam ser adaptadas, caso necessário;
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·       Participar das reuniões marcadas com o professor especializado e os familiares;
. Apresentar relatório sobre o desenvolvimento acadêmico do estudante quando solicitado pelo
NAPNEE e/ou profissional de AEE;
.     Participar dos encontros formativos oferecidos pelo NAPNEE.

À escola:

· Ofertar o profissional intérprete de Língua Brasileira de Sinais, caso haja alunos que utilize essa
língua, para que atue na tradução das aulas e materiais.
· Orientar os alunos com necessidades específicas para o uso dos instrumentos digitais necessários
para o acesso às aulas;

. Ofertar os recursos tecnológicos necessários para que os alunos com necessidades educacionais
específicas sejam incluídos no processo educativo de maneira isonômica;

.    Garantir o  atendimento do profissional AEE mesmo em trabalho remoto;

.    Acompanhar, de forma contínua, suas necessidades educacionais;

. Manter contato com as pessoas responsáveis pelo discente durante todo o processo de
aprendizado remoto e presencial.

Para conhecimento:

Alunos com necessidades educacionais específicas matriculados no Integrado:

Tec. Eletromecânica: 3 alunos (Deficiente físico, TEA – Transtorno do Espectro Autista, Surdo/ DA –
deficiente auditivo)
Tec. Petróleo e Gás: 2 alunos (Deficiente visual, Deficiente físico)
Tec. Manutenção Mecânica: 2 alunos (Deficiente auditivo, TEA)
Tec. Metalúrgica: 2 alunos (Surdo/DA, Deficiente físico)

Alunos com necessidades específicas matriculados no Subsequente e Superior:

Tec. Eletromecânica: 1 aluno (Deficiente visual)
Tec. Manutenção Mecânica: 1 aluno (deficiente visual)
Tec. Metalurgia: 1 aluno (Deficiente físico)
Lic. Eletromecânica: 1 aluno (Deficiente físico)

Observação: os estudantes acima listados pertencem aos ingressantes até o ano letivo de 2020. Os

novos alunos que porventura venham ser caracterizados com necessidades específicas, serão

informados pelos setores competentes para a comunidade acadêmica.
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10  APRENDIZAGEM, AVALIAÇÕES E PONTUAÇÃO

Os princípios de aprendizagem para o atual contexto de atividades remotas devem levar em

consideração as especificidades das ferramentas digitais disponíveis para empreender o ensino neste

contexto. Para tanto, a reflexão e a adaptação são pressupostos fundamentais para que possamos

efetivar o processo de aprendizado de modo ativo e sensível com relação às vivências diversas do corpo

docente e discente neste período.

Objeto de diferentes estudos na área de educação, no atual contexto de atividades remotas, esta

etapa modula-se como sendo ainda mais desafiadora para técnicos em educação e professores. Diante

dessa conjuntura, a Comissão Acadêmica sugere que as atividades avaliativas levem em consideração o

contexto adverso que estamos vivenciando, procurando se pautar em atividades de cunho processual,

com a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Segundo Both (2011), o aspecto

processual(qualitativo), também denominado formativo, encontra-se presente no transcurso de

formação e o aspecto somativo(quantitativo) representa o desempenho do estudante de forma pontual,

no qual os resultados são demonstrados numericamente.

Nesse processo avaliativo, assegurando as mesmas oportunidades ao corpo discente e

considerando as habilidades e os objetivos de aprendizagem a serem alcançados no período avaliado, o

corpo docente deverá adotar atividades avaliativas diversificadas.

Com base nisso, elencamos algumas possibilidades de atividades de ensino que podem ser

empreendidas ao lado dos estudantes neste período em alinhamento ao Parecer do Conselho Nacional

de Educação - CNE(05/2020):

1- Atividades realizadas de modo síncrono, a saber: aquelas em que demanda-se a presença tanto do
estudante quanto do professor ao mesmo tempo no ambiente virtual de aprendizagem.

2- Atividades avaliativas que prezem pelo protagonismo do estudante, verificando o processo crítico
para o seu próprio aprendizado.

3-Exposição e compartilhamento de vídeos de caráter educativo e com curta duração para os
estudantes. É fundamental atentar para as políticas de direitos autorais desses materiais, além de
apresentações virtuais de atividades de culminância quando se trabalhar pela dinâmica de projetos.
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4-Produção de estudos dirigidos, pesquisas, entrevistas, experiências, vivências, simulações, mapas
conceituais, resumos, fichamentos, produção textual, seminários online e outras possibilidades.

5-Realização de questionários on-lines, enquetes, pesquisas que não demandem deslocamento do
estudante, atividades gamificadas, fóruns de discussão e ciclos de debate.

6-Entrega de projetos, resenhas, resumos, fichamentos, relatórios, redações argumentativas, dentre
outros.

No tocante ao processo de divisão das notas, elencamos algumas possibilidades:

SUBSEQUENTE E SUPERIOR:

Para a modalidade subsequente e para graduação sugerimos que para avaliação e pontuação

sejam seguidas as orientações da Organização Didática (caso subsequente), Normas Acadêmicas (caso

graduação) e os Projetos Pedagógicos dos Cursos, qualquer necessidade de adequação deverá ser

discutida no colegiado dos cursos.

Os discentes serão pontuados/avaliados de, no mínimo, três formas diferentes, ficando a critério

do docente a escolha dos métodos avaliativos.

INTEGRADO:

Para o nível integrado, o ano letivo será dividido em 3 unidades (acrescida da quarta unidade

apresentando a média das três primeiras). A pontuação será dada de zero a dez, adotando o somatório

das atividades avaliativas, seguindo, portanto, as orientações da Organização Didática e os Projetos

Pedagógicos dos Cursos. A nota será contabilizada para todas as disciplinas que participarem do

projeto ou trabalho interdisciplinar, nos casos disciplinares a nota será apenas para aquele componente.

Recomendamos priorizar os critérios qualitativos sobre os quantitativos, sendo sugerida a

seguinte distribuição: 60% a 70% para frequência, participação e autoavaliação. O restante pode ser

gerenciado entre atividades, trabalhos, provas e projetos.



26

12 CASOS OMISSOS

A Comissão de Revisão da Diretriz acredita que este documento apresenta norteamentos para

que possamos iniciar as nossas atividades remotas não presenciais dentro do campus de Simões Filho

em 2021. Contudo, pensamos também que outros aspectos possam aparecer ao longo da

implementação das atividades. Tendo em vista tal perspectiva, permanecemos com o Núcleo de

Acompanhamento das AENPE (dentro do Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça

ao Coronavírus (COVID-19)), com coordenadores, docentes e técnicos que funcionarão de modo

remoto para discutir, acompanhar e adequar as propostas de atividades junto à comunidade acadêmica.

Para tanto, será disponibilizado um canal de comunicação para que as questões possam ser

acompanhadas, respondidas e debatidas ao lado da comissão com a finalidade de facilitar a execução de

nossas atividades.

Outras questões ainda poderão ser mediadas pelo Departamento de Ensino.
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13 CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO

O documento ora apresentado é uma proposta para as Atividades de Ensino Não Presenciais

Emergenciais, no contexto de pandemia do SARS-COV-2 para o ano letivo de 2021. Ressaltamos que

as deliberações apresentadas neste documento foram pautas na escuta ao lado da comunidade. Diante

disso, a comissão já deixa à disposição da comunidade o link para acesso do Combo AENPE 2021:

https://drive.google.com/drive/folders/14vR4e3ljvSRxwwx4wJoeZSCEpQqi1FT5?usp=sharing

Neste link, vocês encontrarão os materiais que serão necessários para a execução de suas

atividades, tais como modelos de materiais para postagem em ambiente assíncrono, assim como

documentos, dentre outros.

De acordo com as orientações nesta diretriz, os momentos síncronos podem ser disparadores de

atividades assíncronas para discentes e docentes. Realçamos, neste contexto, que o trabalho frente à

tela do computador causa um desgaste tanto para o docente quanto para o aluno. Diante disso,

recomendamos, portanto, o uso comedido e equilibrado das ferramentas digitais. Conhecendo os

limites de carga horária docente implantados pela Resolução Nº 17 de 20 de dezembro de 2019, do

IFBA e neste momento de pandemia ao planejar as atividades é importante analisar a composição dessa

carga horária (síncrona e assíncrona) de forma que não sobrecarregue discente e docente, tendo como

horizonte à continuidade de nossa missão institucional com o ensino, pesquisa e extensão.

Por fim, a comissão compreende que o processo de educação que desejamos efetivamente

seguir no campus é o presencial, estabelecendo contatos e proximidades com nosso alunado. Contudo,

diante do nosso atual contexto, que demanda ainda distanciamento social, a diretriz traz um caminho

para que possamos seguir de modo emergencial com as nossas atividades acadêmicas de modo remoto.

https://drive.google.com/drive/folders/14vR4e3ljvSRxwwx4wJoeZSCEpQqi1FT5?usp=sharing
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Apêndice A - Carga Horária dos cursos integrados distribuídas por série

ELETROMECÂNICA – 3600h

1 ANO 870h

2 ANO 1020h

3 ANO 1050h

4 ANO 660h

PETRÓLEO E GÁS – 3570h

1 ANO 870h

2 ANO 990h

3 ANO 1080h

4 ANO 600h

MECÂNICA – 3540h

1 ANO 870h

2 ANO 990h

3 ANO 1080h

4 ANO 600h

METALURGIA – 3600h

1 ANO 870h

2 ANO 990h

3 ANO 1050h

4 ANO 690h
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Apêndice B - Interdisciplinaridade docente (Fonte:formulário suplementar)
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Apêndice C - Carga horária diária do Integrado
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Apêndice D - Google Sala de Aula
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Apêndice E - Escuta suplementar / distribuição de componentes no nível integrado


