
 

 
Dúvidas sobre as AENPEs 2021?  

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

CURSOS DE GRADUAÇÃO 
     

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 excepcional idade decorrente da pandemia 
do novo Coronavírus (Covid-19). 
**As Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais devem permanecer enquanto perdurar a pandemia. 
 

2. Quando começam as AENPEs em 2021? 
 
As AENPES em 2021 começam em 01 de março.        

 
3. Como serão desenvolvidas as aulas? 

 
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 f ixos, durante todo o semestre. 
As atividades assíncronas são aquelas em que não há interação simultânea com os professores, e podem ocorrer 
em horários e espaços diversif icados, de acordo com a realidade de cada estudante. 
As atividades assíncronas f icarão 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 l ink de acesso às salas virtuais de sua aula. Atenção acerca do uso do e-mail inst itucional 
para acessar os espaços virtuais de aprendizagem. 
 

4. Quando será a matrícula nas AENPEs para o primeiro semestre? 
 
A Inscr ição nos Componentes Curriculares (AENPEs) ocorrerá do dia 23/02/21 (à noite) a 25/02/21 ,   
através do Formulár io Google, divulgado aos estudantes no site do IFBA Valença. 

 
5. Todos os componentes curriculares do primeiro período letivo de 2020 estarão 

disponíveis?  
 
Não, alguns componentes poderão ter continuidade e outros permanecem suspensos, até o retorno das ativ idades 
presenciais. 
 

6. Em quantos componentes os estudantes poderão se inscrever? 
 
Os estudantes poderão fazer a inscrição em até 4 componentes, por semestre. 
**As ativ idades síncronas não podem ultrapassar 4 dias na semana .   
**O limite diár io de atividades síncronas é de 4 horas-aula (1 hora-aula = 50 minutos). 
 

7. 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 dif iculdades e também devem 
ficar atentos aos Editais de Apoio ao Estudante divulgados pelo campus. O calendário Acadêmico indicará prazos 
para orientação das coordenações, ajustes de matr ícula e trancamento dos componentes. Para sugestões, crít icas, 
denúncias e elogios acerca do funcionamento das AENPEs, a Direção Acadêmica (DIRAC) disponibil iza 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  
at ividades 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,  DESUP, GRA  
e  Coordenações dos Cursos de Graduação. 
REFERÊNCIAS:  RESOLUÇÃO Nº 30,  DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020 ( IFBA) ;  TUTORIAL ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 2020 (UFJF)  


