
 

 

 
Dúvidas sobre as AENPEs 2021?  

Confira o tutorial com as respostas para as principais dúvidas dos estudantes dos  

CURSOS INTEGRADOS  

    

1. O que são AENPEs?  
 
São Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPEs) regulamentadas nos cursos técnicos, superiores de 
graduação e de pós-graduação do IFBA, em virtude da situação de excepcionalidade decorrente da pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19). 
 

2. A carga horária conta para integralização do curso? 
 
Sim. Em 2021, as aulas serão retomadas e os estudantes que obtiverem aprovação nas disciplinas poderão computar a carga 
horária cursada. 
 

3. Os estudantes precisam fazer a matrícula para participar das AENPEs? 
 
Os estudantes serão matriculados(as) automaticamente nas disciplinas correspondentes aos períodos letivos em curso 
no ano letivo de 2020. 
 

4. Os estudantes são obrigados a participar das AENPEs em 2021? 
 
Apenas os estudantes beneficiados com editais de auxílio inclusão digital emergencial, do tipo 2, ou que tenham 
recebido equipamento, por empréstimo do IFBA, no ano de 2020. 
 
Os outros estudantes, que não puderem participar, devem solicitar cancelamento ou trancamento, desde que apresentem 
justificativas às coordenações de curso, indicando os motivos para não participar das AENPEs. 
 
Para estudantes menores de 18 anos, a justificativa deve ser preenchida pelos pais, mães ou responsáveis, e enviada à 
coordenação. 
 

5. Existe previsão da retomada de aulas presenciais no nosso campus? 
 
Ainda não. O retorno presencial depende das condições sanitárias locais, por isso as AENPEs devem permanecer 
enquanto perdurar a pandemia e as condições sanitárias trouxerem riscos à saúde da comunidade. A prorrogação das AENPEs 
está alinhada com as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e dos Órgãos de Saúde nacionais/locais.  
No momento, a retomada das atividades no campus depende também do avanço no processo de vacinação da população. 
Lembramos que o IFBA Valença acolhe em sua comunidade estudantes e professores de diversas regiões da Bahia, não apenas 
da cidade. 
 

6. Como será o calendário em 2021? 
 
As AENPES em 2021 começam em 02 de março. Após avaliação do cenário, o modelo adotado no campus foi a oferta 
semestral, em que o ano letivo será ofertado em duas etapas, com 18 semanas cada. 
 
 
 
 
 
 
 



 
              

7. Como serão as aulas? 
 
As aulas serão nas formas síncronas e assíncronas, mediadas por ferramentas tecnológicas e digitais de informação e 
comunicação.  
 
As atividades síncronas são aquelas realizadas em tempo real, professores e estudantes interagem no Google Meet, em 
horários fixos, durante todo o semestre. 
 
Elas terão duração de 40 minutos (hora-aula) e serão ofertadas às terças, quartas e quintas-feiras.  
 
As atividades assíncronas são aquelas em que não há interação simultânea com os professores, e podem ocorrer em 
horários e espaços diversificados, de acordo com a realidade de cada estudante. A disposição destes horários na grade da 
turma é uma sugestão de organização de horário durante a semana para o estudante. 
 
As atividades assíncronas dos componentes curriculares terão duração de 40 minutos (hora-aula) e ficarão registradas no 
Google Classroom. 
 
**Os links de acesso à sala de aula do Google serão divulgados no SUAP (Materiais de aula da turma); Cada professor fornecerá 
o link de acesso às salas virtuais de sua aula. Atenção acerca do uso do e-mail institucional para acessar os espaços virtuais de 
aprendizagem. 
 
 

8. Todos os componentes da grade curricular de 2020 estarão disponíveis nas AENPEs 2021?  
 
Sim, porém dividido em dois semestres, conforme indicado na questão 06.  
 

9. Se houver dificuldade do estudante em participar das AENPEs, o IFBA oferecerá algum tipo de 
apoio?  
 
O estudante deve comunicar aos professores e/ou coordenações de curso sobre as dificuldades e também devem ficar atentos 
aos Editais de Apoio ao Estudante divulgados pelo campus. Para sugestões, críticas, denúncias e elogios acerca do 
funcionamento das AENPEs, a Direção Acadêmica (DIRAC) disponibiliza o e-mail aenpe.val@ifba.edu.br. 
** Nos casos em que não for possível o acesso do estudante às AENPEs, a vaga será assegurada quando do retorno às  
atividades presenciais. 
 

O tutor ia l  fo i  produz ido pela Comissão Local  de Permanência e Êx i to ,  com a cont r ibuição do Profº Luciano F rei tas ,  D IRAC,  DETEC , GRA e  

Coordenações dos Cursos Integrados. 

REFERÊNCIAS:  RESOLUÇÃO Nº 30,  DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020 ( IFBA) ;  TUTORIAL ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 2020 (UFJF)  


